Пірнути в море Божої любові…
Пірнути в море Божої любові,
Де б’ють джерела чисті, мов кришталь,
Відчути розкіш і наснагу знову
І нелюбові скинути вуаль.
Багате, неосяжне і бездонне
Любові море – вічності прибій.
В лазурних хвилях човен не потоне,
Тут не розправить плечі буревій.
Струмки любові всі течуть у море,
Де стихнуть смуток, горе і плачі.
Відбилось небо у тобі прозоре,
А зорі цілуватимуть вночі.
Наповнюється море до розливу,
Щоб дати воду спрагненій душі.
Любові жде земля в його припливі.
До повноти, мій друже, поспіши!
А день новий благословення родить.
За обрій плине море, в небокрай.
Любові море в небо переходить,
Любові небо переходить в рай.
Володимир САД
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Сторінка редактора
«Та він відкинув пораду старших, що радили йому, і
радився з молодиками, що виросли разом із ним…» (1
Цар. 12:8)
Хто не чув про Соломона? Найбагатший, наймудріший
цар древнього Ізраїлю. Роки його царювання стали роками
розквіту, слави та величі країни. Вона піднялася до вершин, на які не вдалося піднятися більше ніколи. І тільки
помер Соломон, як його величне царство розділилося.
Чому ж?
Причин є декілька. Зупинимося лише на одній. Рехав’ам,
син Соломона, успадкував від батька усе багатство, славу
та велич. Не було в нього лише одного — досвіду. Він це
розумів, тому звернувся до людей, які могли б йому щось
порадити. Перш за все звернувся до старійшин, які працювали ще з його батьком. Вислухавши їхні поради, Рехав’ам
вирішив поговорити й зі своїми ровесниками. Ці радили абсолютно протилежне. Молодому цареві потрібно було вибрати з цих порад щось одне. Дванадцятий розділ Першої
книги царів детально розповідає про цю ситуацію і цей вибір.
Рехав’ам вирішив прислухатися до своїх молодих друзів —
і в результаті цього народ збунтувався, царство розділилося, слава та велич розвіялися, як ранковий туман…
Ця історія може навчити нас багато чому. Особливо сьогодні, коли конфлікт поколінь досяг критичної точки. Історія повторюється: молоді люди не дуже хочуть прислухатися до порад старших. Вони радяться та «тусуються»
(вибачте за цей молодіжний термін) з такими ж, як і самі.
Вони вважають себе мудрішими від старших. Вони не вважають за потрібне зважати на думку батьків. І в цьому
трагедія молодого покоління.
Але було б несправедливо звинувачувати лише їх. У згаданій історії відповідальність за розвал Ізраїльського царства лежить не лише на Рехав’амі: у цьому винен і Соломон. По-перше, тому, що не навчив сина правильній
поведінці та мудрому царюванню, не прищепив повагу до
старших. По-друге, це розплата Соломона за особисті гріхи
перед Богом. Це — наслідок його легковажного та розпусного життя.
Коли я був молодим батьком, десь прочитав фразу, що у
конфліктах між батьками та дітьми батьки винні на
відсотків вісімдесят. Вони, як більш мудрі та досвідчені,
повинні знайти спільну мову та взаєморозуміння з молодими. Нині, коли в мене за плечима 26-річний сімейний стаж
і десятки більших та менших конфліктів із дітьми, я не повністю згідний із цим твердженням: на мою думку, батьки
винні на 90-95 відсотків…
Так, вести діалог з молодими сьогодні непросто і важко.
Але потрібно. І одна з головних причин того, що діти
віддаляються від батьків, полягає в тому, що батьки не хочуть
зрозуміти дітей та світ, у якому вони живуть, не зважають
на їхні переживання та думки. Цей світ складний і малозрозумілий для старших. Але без розуміння його батькам не
вдасться наблизити дітей до себе.
Зазирнімо ж у цей таємничий світ, у якому живуть
наші діти!

Виконання вашого
Що таке призначення? Просте визначення
«призначення» — те, що Бог призначив людині
зробити в своєму житті. Це майбутнє, якого
вам суджено досягнути. Це доля, яка визначена для вас Самим Богом.
Мені сумно, коли я читаю, скільки згаданих
у Писанні благочестивих мужів та жінок не
досягнули свого призначення в житті. Для
кожного з них Бог дав певну працю чи служіння — але вони закінчили тим, що відкинули
Його план. Вони почали добре, певний час
пробуваючи в силі свого покликання. Але
закінчили соромом і падінням й померли, не
досягнувши Божого призначення для свого
життя.

Саул був мужем, який не досягнув свого
призначення!
Бог обрав Саула вивести ізраїльський народ
із филистимської неволі. Коли пророк Самуїл
вперше побачив Саула, Господь сказав: «Оце
той чоловік, що Я казав тобі, він володітиме
народом Моїм» (1 Сам. 9:17). Самуїл не обирав
Саула, і Ізраїль також не робив цього. Його
обрав Бог. У Писанні про Саула сказано: «І
злине на тебе Дух Господній, і ти будеш з ними
пророкувати, і станеш іншою людиною» (1

Сам. 10:6). Бог і справді торкнувся життя
Саула і «змінив йому серце на інше» (в. 9) і
Самуїл тоді сказав йому: «Бог з тобою». Цей
чоловік був призначений Богом, був керований
Святим Духом, наділений дарами пророцтва,
призначений Богом бути провідником Ізраїлю
— і з ним був Бог. У Саула був правильний
початок. Деякий час він жив відповідно до
свого призначення, перебуваючи в страху
Божому.
Однак найбільш трагічною картиною є
початок падіння цього чоловіка. Він пробував у
своєму призначенні тільки певний дуже короткий відрізок часу — тоді як у Бога був намір,
щоб Саул прожив всі дні свого життя під Його
благословенням. Бог хотів, щоб Саул закарбувався в пам’яті народу як людина, яка звільнила Ізраїль від филистимського гніту. Але Саул
не досяг свого призначення! Він почав розпадатися на частини, піддавшись палкому бажанню
людської слави і всенародного визнання. Щоб
заволодіти цим, він пішов на компроміс — тим
самим відкинувши Божий план для свого
життя. На його могильній плиті можна було
вирізьбити слова: «Це чоловік, який не звершив свого призначення».
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призначення
Самсон також був мужем, призначеним
для Божої величі — але не здійснив свого
призначення!
Призначення Самсона було відоме ще до
його народження. Згідно з Писанням, «він
зачне спасати Ізраїля з руки филистимлян»
(Суд. 13:5). Ангели передвістили його народження, давши його батькам детальні вказівки
щодо його виховання. З юних років Самсон
пережив силу Духа Святого і «Дух Господній
почав діяти в ньому» (Суд. 13:25). Він знав
своє призначення і протягом двадцяти років
ходив у владі та силі свого покликання. У Бога
був намір благословити всі роки життя Самсона та увінчати його великими перемогами.
Але так не сталося! Самсон відкинув призначену йому долю, тому що його серце зчорніло
від гріха! Зберігаючи тільки вигляд зовнішньої
святості, він йшов услід блудниць. Хоча через
нього й діяв Святий Дух, Самсон ніколи не
дозволив Духу торкнутися до своєї внутрішньої
людини. Істина не пробувала в ньому. І от вам
ще один трагічний портрет особистості, яка не
звершила свого призначення. Після двадцятирічного ходіння в Божому покликанні Самсон
став хтивою людиною і втратив повагу серед
свого народу. І зрештою ми читаємо оповідь про
людину — кінець якої був найбільш жалюгідним та нещасним в усій біблійній історії. Як
безмовна тварина, він крутив жорна филистимського млина. Його очі були виколоті, і він
втратив свою силу.
Самсон загинув обманутим, не досягнувши
мети свого покликання. На його могильній
плиті також можна було б вирізьбити: «Це
людина, яка не здійснила свого призначення».

Так само й Соломон був людиною, яка не
виконала свого призначення!
Якщо будь-коли в історії світу й поставала
людина великої долі, то нею був Соломон —
наймудріший, найбагатший і найбільш поважаний у свій час. Його доля і призначення були
явно окреслені для нього. Він мав стати царем,
який раз і назавжди покінчить з ідолослужінням в Ізраїлі!
Певний час Соломон виконував це призначення. Але щось сталося в його житті — він так
і не виконав його. Цей чоловік назбирав 900
жінок і наложниць, багато з яких походили з
інших народів. Виявляючи їм свою любов, він
побудував «ряд іноземних представництв»,
якими були язичницькі храми. І невдовзі
людина, покликана вибавити Ізраїль від ідолопоклонства, сама стала ідолопоклонником.

Соломон не досяг призначеної йому благословенної долі — він закінчив своє життя
розчарованим, немічним, аморальним. У
вічність він пішов, волаючи: «Все марнота та
ловлення вітру!»

У Старому Заповіті кожна людина мала
своє призначення
Кожна людина у Старому Заповіті мала
індивідуальне призначення в житті. Все ж ми
не можемо порівнювати нашого нинішнього
призначення зі старозаповітним! У Новому
Заповіті Бог створив щось нове. На хресті Бог
об’єднав індивідуально розрізнені життєві
призначення людей усього світу в Своєму Сині
для однієї великої мети: «для урядження
виповнення часів, щоб усе об’єднати в Христі,
що на небі, і що на землі» (Еф. 1:10). Сьогодні
індивідуального призначення не існує — є одне
всезагальне призначення для всіх віруючих,
незалежно від того, ким ви є в цьому житті.
Чим же є це дивне, величне і славне призначення для всіх святих останнього часу? Апостол Павло відкриває нам його в Посланні до
ефесян: «Так як вибрав у Ньому Він нас перше
заложення світу, щоб були перед Ним ми святі
й непорочні, у любові, призначивши наперед,
щоб нас усиновити для Себе Ісусом Христом, за
вподобанням волі Своєї, на хвалу слави благодаті Своєї, якою Він обдарував нас в Улюбленім» (Еф. 1:4-6). «У Нім, що в Нім стали ми
й спадкоємцями, бувши призначені наперед
постановою Того, Хто все чинить за радою волі
Своєї, щоб на хвалу Його слави були ми, що
перше надіялися на Христа» (Еф. 1:11-12).
Наше призначення в тому, щоб бути всиновленими дітьми Божими! Тепер силою Божого
Духа нам треба свято й непорочно жити для
нашого Господа. Наше єдине призначення на
цій землі — прожити наше життя для слави і
похвали Йому!
Здійснення призначення людини не вимірюється ні її великими справами, ні її досягненнями і подвигами, ні її особливими талантами. Ні для кого не було призначенням
створення успішних місій, формування церков
чи навчальних закладів. Я вдячний Богові, що
Він дозволив мені почати служіння в НьюЙорку. Внаслідок цього сьогодні по всьому
світі нараховується близько 300 реабілітаційних центрів для підлітків. Але ніщо з цього не
було моїм призначенням!
Моє призначення має мало спільного з тим,
що Бог дозволив мені робити. Моє призначення
завжди полягало тому, щоб спасати загиблі
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душі, приводячи їх у повноту і досконалість
Христа, у славу і похвалу Богові. Моїм призначенням завжди було — жити достойно усиновленого дитяти Божого, жити непорочно в
цьому світі для Його слави і похвали!
Бог не вимагає від вас здійснення великих
справ. Біблія чітко говорить про це: «Було тобі
виявлено, о людино, що добре, і чого пожадає
від тебе Господь, нічого, а тільки чинити
правосуддя, і милосердя любити, і з твоїм
Богом ходити сумирно» (Мих. 6:8).
Мені шкода тих молодих служителівпочатківців, які з усіх сил намагаються жити
за призначенням, вигаданим їхнім розумом чи
винайденим їхньою плоттю. Деякі з них є
пасторами в невеликих церквах, які вкладають
у своє служіння серце й душу. Але раптом у
їхньому місті з’являється інший пастор — і ось
в нього в церкві вже тисячі членів. І ці молоді
люди, порівнюючи себе з новоприбулими,
роздумують: «Без сумніву, я також призначений для здійснення великих справ, які робить
він. Але що ж тоді я роблю неправильно? Чому
я не переживаю таких благословень і таких
великих результатів?» Вони не усвідомлюють,
що не в цьому їхнє призначення! Їхнє призначення — більш близько пізнати Христа, Боже
керівництво у своєму житті, непорочне ходіння
перед Ним в місці, де вони живуть. Істинною
силою володіє тільки та людина, яка має
особисте пізнання Христа! В цьому наша велич!

Призначення жінок і матерів, чоловіків
та батьків
Говорячи про виконання вашого призначення, я хочу зазначити ще один момент: ваші
успішні справи поза домом і сім’єю ще нічого не
значать. Якщо у вашій сім’ї ви не стаєте образом Христа — ви проходите мимо свого призначення. Якщо ви не стаєте більш ніжним, більш
люблячим і уважним до своєї сім’ї, якщо ви не
зростаєте в любові і пізнанні Ісуса вдома — ви
не виконуєте свого призначення!
Жінки й матері, ще до існування світу Бог
передбачив ваше місце і час. Можливо іноді ви
кажете собі: «Я лише проста господиня дому. Я
тільки те й роблю, що готую їжу, перу, прибираю і піклуюся про своїх дітей. Хіба в цьому
моє призначення?» Але ви не повною мірою
оцінюєте, наскільки важливою є ваша праця
перед Богом. У Його очах ви досягнули великого успіху, якщо ви можете стати перед Ним і
привести до Нього своїх дітей у праведності!
Бог завжди знав, скільки дітей Він подарує
вам на виховання. Він призначив вас для того,
щоб виховати їх в домі, сповненому силою та
присутністю Ісуса Христа! Ваші діти не іграшки чи ляльки, із якими ви живете. Вони як
великий капітал, довірений вам Богом. Вони
невід’ємна частина вашої долі і вашого призначення в житті!
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Дозвольте поставити вам запитання: «Що
говорять ваші діти сусідським дітям: «Моя
мама молиться за мене. Вона добра до мене!»
чи: «Ось вона знову розійшлася — кричить на
весь голос!» Чи поважає вас ваш чоловік? Чи
говорить він вам: «Ми, можливо, й буваємо
неоднодумні в дечому, але я завжди знаю, що
ти прагнеш до єдності, а не до розділення. Ти
завжди молишся»?
Ваше призначення — виховувати дітей у
домі, де завжди звершуються спільні молитви,
де ваше особисте подружнє життя служить на
славу і хвалу Богові!
Чоловіки та батьки! Чи може ваша дружина
сказати про вас: «Мій чоловік може помилятися, бо ж він людина. Але він побожний — і
прагне уподібнюватися до образу Христа! Він
старається жити так, як проповідує. Я знаю
про це, тому що він щораз стає добрішим та
ніжнішим до мене більш уважним до моїх
потреб»?
Я не хочу хвалитися, але одного разу мене
зворушили слова дружини: «Девід — людина з
характером, але він працює над собою. Мене не
хвилює, хто що говорить про нього — я знаю,
що він близько з Богом». Я сподіваюся, що про
мене можна буде так висловлюватися до самої
смерті. Ось де призначення!
Я знаю одного служителя, який багато
потрудився для Господа. Він написав багато
хороших книг, заснував багато християнських
церков як у своїй країні, так і за кордоном.
Його проповіді звучали по всьому світу. Його
називали мужем віри та цілеспрямованості —
людиною великого поклику і призначення. Але
якось мені зателефонував його син і сумним
голосом сказав: «Брате Девіде, мені дуже
скорбно. Мій батько зовсім не та людина, за
яку його приймають інші. Він не знає, як
проповідувати істину! Історії про чудеса, які він
розповідає — це просто-на-просто обман. Коли
я запитав його про це, він зізнався мені в
усьому. Але не хоче припинити цього!»
Я розмовляв з цим чоловіком. Він сказав
мені: «Так, Девіде, я вже звик говорити неправду. Я тепер навіть не знаю, що таке істина». Я молився з ним, але змін не відбулося.
Його син пізніше подзвонив мені, щоб повідомити, що становище тільки погіршилося. Його
батько віддався своєму гріху повною мірою.
Жодного призначення в житті цієї людини
вже немає. Коли він постане перед Господом на
суді, всі його діла згорять; всі його книги
засудять його. Ніщо з цього не було його
призначенням. Його призначенням було уподібнювати себе Ісусу — зростаючи у святості,
праведності, чистоті, без будь-якої неправди.
Він може думати про себе як про «людину
особливої долі». Але його істинне призначення
в житті не звершилося!
Багато християн намагаються звершити

великі справи для Господа. Але Господь зводить все до однієї найсуттєвішої: чи уподібнюєшся ти Христу? «Бо кого Він передбачив, тих і
призначив, щоб були подібні до образу Сина
Його, щоб Він був перворідним поміж багатьма
братами» (Рим. 8:29).
В судний день не прозвучить жодного слова
про великі діла. Там не буде відмічена ні чиясь
знаменита особистість, ні чийсь успіх, ні жодні
людські досягнення. Навпаки, питання буде
поставлене так: «Чи зростав ти в Христі? Чи
дозволяв Святому Духу вчити тебе, як служити
іншим людям, відрікшись від себе? Ким ти був

у своїй сім’ї?»
Отож, чи звершуєте ви своє призначення?
Чи стали ви в цьому році більш схожими на
Ісуса, ніж у минулому? Ваш сімейний союз
міцніє чи ж слабне? Якими бачать вас ваші діти
— ніжними й добрими чи постійно невдоволеними та сердитими? Чи бачать у вас ваші друзі
та знайомі любов Христа?
Що буде написано на вашій могильній
плиті: «Людина, яка не виконала свого призначення?» чи «Людина, яка смиренно ходила
перед своїм Богом»?
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Мати Тереза з Калькутти про
покликання жiнки
Я не можу зрозуміти, чому
деякі люди вважають, що чоловік і жінка нічим не відрізняються один від одного. У такий
спосіб вони ж заперечують існування чудових відмінностей
між чоловіком та жінкою.
Усі Божі дари є благом, однак не всі вони одинакові. Я
часто повторюю людям, які
зізнаються, що хотіли б, як і я,
служити вбогим: «Те, що роблю я, того не можеш робити ти.
Але разом ми можемо здійснити щось прекрасне для Бога!» І
те ж саме щодо відмінностей
між чоловіком та жінкою.
Притаманна жінці виняткова сила любові найбільш помітно виявляється тоді, коли
вона стає матір’ю. Материнство
— це винятковий дар, яким Бог
наділив жінку. Якими ж вдячними ми маємо бути за цей дар,
який приносить стільки радості
у світ — радості від того, що
народжується нова жінка чи
новий чоловік!
Однак ми здатні знищити
дар материнства, особливо з
допомогою зла абортів, але не
тільки. Це стається також тоді,
коли щось інше, наприклад,
професійна кар’єра чи становище в суспільстві стає для нас
важливішим, ніж прояв любові
і принесення себе в дар іншим
людям. Жодна професійна діяльність, ніякі «грандіозні
плани», матеріальні блага чи

ідея свободи, яка різними способами піднімається у нашому
суспільстві, не можуть зайняти місця любові! Все те, що знищує Божий дар материнства,
знищує найцінніший дар Творця, яким Він обдарував жінок,
— велику, виняткову здатність
любити.
Господь Бог створив кожного з нас для великих і піднесених справ: щоб ми любили і
були улюблені. Чому, однак,
когось з нас Він створив жінкою, а когось чоловіком? Як
любов жінки схожа на Божу
любов, так і любов чоловіка
відображає любов Божу. Обоє
були створені для того, щоб
любити, але кожен по-своєму.
Жінка й чоловік доповнюють
один одного. Будучи разом,
вони розкривають Божу любов
більш повно, ніж робили б це
окремо.
Бог заповідав нам: полюби
свого ближнього, як самого
себе. Отож, спочатку ми повинні полюбити самих себе,
щоб потім полюбити інших.
Але як я можу полюбити саму
себе, якщо я не приймаю себе
такою, якою мене створив Бог?
Хто не визнає чудових відмінностей між чоловіком та жінкою, той не приймає себе таким,
яким створив його Господь. І
така людина просто не спроможна по-справжньому любити свого ближнього, вона вно-

сить тільки розлад і нещастя,
руйнуючи мир на землі. Я багато разів говорила про те, що
аборт є одним з прикладів цього — однією з головних причин
існування загрози світовому
спокою. Люди, які прагнуть
стерти з лиця землі відмінності
між чоловіком та жінкою, найчастіше є прихильниками
абортів. Найкращим місцем
для дитини, де вона вчиться
любові та молитві, є любляча
сім’я, члени якої моляться разом. Саме в сім’ї діти бачать
взаємну любов батьків. У сім’ї,
яка рушиться і терпить крах,
виростають діти, не здатні любити і молитися. Суспільству,
в якому знищується сім’я, доведеться боротися з багатьма
проблемами. Я не раз бачила,
особливо в багатих країнах, як
діти прив’язуються до наркотиків чи впадають в іншу
залежність через те, що відчувають себе нелюбимими і відкинутими.
Тож несімо у світ спокій та
радість! Для того, щоб нам це
вдалося, ми повинні молити
Бога про дар Його миру, а також про те, щоб ми навчилися
любити і приймати один одного, як сестри, так і брати, оскільки всі ми — діти Божі.
З Послання Матері Терези
з Калькутти учасникам IV
Конференції жінок у Пекіні
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Тема номера

Маленька дитина в наших руках… З Божою допомогою ми,
батьки, маємо виліпити з неї особистість — переконання, думки,
погляди, світогляд. Але перш ніж приступити до цього, розгляньмо, з яких частин складається ця ще несформована людина. Яким
є той світ, у якому вона живе, я маю на увазі її внутрішній світ?

Божий образ і подоба Божа
Ми створені за образом і подобою Божою. І якщо ми будемо постійно пам’ятати, що
наші діти — це Боже творіння і
Божий дарунок, ми будемо
зовсім по-іншому дивитися на
них. І якщо ми переконаємо їх
у цьому, вони також зможуть
сформувати правильне ставлення до себе і до людей, які їх оточують, та й до Бога зокрема.
Тільки тоді, коли вони відчуватимуть себе Божим творінням,
вони зможуть вижити в цьому
хисткому та гнітючому світі. Це
головний момент у формуванні
внутрішнього світу дитини.
Нинішній світ формує в нас
відчуття того, що ми ніщо, що
ми не відповідаємо тим високим
стандартам, які він ставить, що
ми не зможемо реалізуватися,

8

розкритися і чогось досягнути.
Істинний сенс і призначення
людського життя нівелюються, а формуються спотворені
недосяжні цілі.
Але основою внутрішнього
світу людини має бути усвідомлення її значимості у цьому
світі, не тому, що вона якась
особлива, а тому, що вона створена Богом з певною метою, яку
вона має пізнати протягом
життя. Для неї в Бога є унікальне призначення, унікальна доля, унікальний Божий
план, який має силу тільки для
неї. І це породжує неймовірну
впевненість і спокій.

Образ і подоба батьків
Наступне, на що потрібно
звернути особливу увагу, знаходимо в Першій книзі Біблії:

«І жив Адам сто літ і тридцять,
та й сина породив за подобою
своєю та за образом своїм, і назвав ім’я йому: Сиф». Ми також
беремо участь у народженні й
наші діти мають також наш
образ і нашу подобу. Так, люди
створені Богом, але з того «матеріалу», який взятий з їхніх
батьків. Є риси нейтральні:
колір очей, волосся, форма
різних частин тіла і т.і., але є
гріховні риси, гріховні нахили
батьків, які стають нахилами
дітей. І знаєте, що нас найбільше дратує в наших дітях? Те,
що вони надто схожі на нас.
Іноді ми хочемо виправити
наші помилки в дітях. І особливо нас дратує те, в чому ми
програли. І саме це ми хочемо
виправити в них. Чи маємо
право ми це робити? Так, оскільки маємо певний досвід у цьому. Але робити це потрібно, не
забуваючи, що в наших дітей є
своє призначення і свій шлях. І
якщо у вашому житті щось не
вдалося, не переносьте це в
життя своїх дітей, не намагайтеся нав’язати їм свій шлях.
Тому що це часто викликає неймовірні проблеми в житті дітей
і в їх стосунках з батьками.

Атмосфера в сім’ї
Внутрішній світ дитини формується атмосферою в сім’ї, де
живе дитина. Сім’я є невід’ємною частиною світу, в якому
живе дитина. Хочете мати позитивний вплив на життя ди-

тини? Створіть відповідний
клімат в сім’ї. Це та складова
життя дитини, яку вона повністю вбирає в себе і повною
мірою відображає у своєму подальшому житті. Пам’ятаю,
одного разу після занять студенти запросили мене на рибалку. Я хотів побути на свіжому
повітрі, тому погодився на це.
Від водойми, до якої ми приїхали, неприємно пахло, але риба
все ж ловилася. Спочатку я
хотів випустити її, але вирішив
показати дружині, що впіймав,
тому привіз її додому і попросив підсмажити цю рибу. Через
деякий час я почув у домі дуже
знайомий запах. Це був запах
водойми. Риба, яка виросла в
цьому середовищі, повністю
увібрала в себе його запах. Середовище стало її внутрішнім
змістом. Якби ця рибка жила в
океані, вона б мала зовсім
інший розмір і смак. Але вона
не винна, що народилася в
брудній «калюжі», яка стала
середовищем її проживання.
Те, що вбирають у себе діти
в наших сім’ях, повною мірою
відобразиться в їхньому житті.
Світ, у якому живуть наші діти,
це світ нашої сім’ї. Наслідування — це перший і головний момент формування поведінки та
характеру наших дітей. Вони
вбирають не стільки наші слова, як наші вчинки та поведінку, і відображають їх у своєму
житті.

Вплив суспільства
Окрім сім’ї, дуже важливим
є вплив того суспільства, в якому ми живемо. Ви звернули
увагу, що, окрім насильства та
розпусти, нав’язується нашим
дітям? Зміщення акцентів,
пріоритетів. Суспільство, в
якому ми живемо, сповнене
егоїзму — ми можемо робити
все, що хочемо, ні з ким не рахуючись. Я — центр своєї уваги і уваги всесвіту. Навіть іноді
Бога намагаються використовувати у своїх планах, вимагаючи від Нього те, що потрібно
нам, а не шукаючи того, чого
хоче Він. Ви мусите пильнувати за цим і не дозволяти, щоб

суспільство формувало вашу
дитину так, як воно вважає необхідним.
Хочу зазначити, що в суспільстві не все погане. Але ми
повинні пильнувати за тим, хто
і що оточує наших дітей, тому
що «погані товариства руйнують добрі звичаї». Ми поступово починаємо змінюватися в
образ тих людей, з якими спілкуємося. Якщо ви маєте тісні
стосунки з тим чи іншим оточенням, поставте собі запитання: чи хотіли б ви з часом стати
такими, якими є вони? Якщо
так, то продовжуйте це спілкування. Якщо ж ні, то, будь ласка, залиште цих друзів, тому
що рано чи пізно вони все одно
вплинуть на наше життя і наш
світогляд. Ці зміни є поступовими, не одразу помітними, але
обов’язковими. Тому звертайте пильну увагу на коло спілкування ваших дітей і коло ваших
друзів.

Особливості сприймання
дійсності
Внутрішній світ наших дітей
— це світ, як сприймають його
діти. Сприйняття дітей кардинально відрізняється від нашого, і ми повинні мати достатньо
мудрості, щоб зрозуміти, як
сприймають наші діти нас і оточуючий світ. Уважно дивіться
в очі своїх дітей, спілкуйтеся з
ними, спробуйте зрозуміти той
внутрішній світ, у якому живуть ваші діти. Це дуже важливо.
А ще дуже важливо зрозуміти, якими бачать нас наші
діти. Одного разу ми провели
такий експеримент. Я запропонував доньці помінятися зі
мною ролями. Вона мала бути
татом, а я — донькою. Вона
одразу увійшла в роль. І те, що
я побачив, розкрило її уявлення про мене як батька. Я був
дуже здивований, навіть вражений тим, як вона відображала мене. Не може бути, що це я!
Але щонайменше таким вона
сприймала мене. І це стало для
мене дуже серйозним уроком. Я
зрозумів, що заважає нам у наших стосунках.

Півночі після цього я не міг
заснути, але це ще не кінець
історії. Наступного ранку я запитав у доньки, вказуючи на
себе: «Тату, а що ти думаєш про
неї?» Вона пильно подивилася
на мене, різко повернулася і
пішла геть. Я зрозумів, що наступив на болючий мозоль, але
сказав: «Дякую тобі, Боже, що
ти торкнувся і її серця». Десь
б лизько оп івн очі д он ька
підійшла до мене і сказала:
«Тату, можна я з тобою поговорю?» Я відповів, що моє серце завжди відкрите для неї,
навіть опівночі. Вона прилягла біля мене і довго мовчала, а
потім почала говорити. Відтоді,
як я поставив їй це запитання,
минуло близько чотирьох з половиною годин. Вона говорила,
що думає про себе, а я мовчки
слухав і плакав, дякуючи Богові, що вона відкриває мені
світ свого сприймання. Я просив у Бога мудрості, щоб правильно вплинути на її сприйман ня, бо бачив, що вона
неправильно сприймає нас,
батьків, наші слова і дії. І це
вплинуло на ставлення до самої
себе. Ми довго розмовляли з
нею — і це повністю змінило
світ її сприймання.
Скільки разів ви занурювалися у внутрішній світ своїх
дітей і робили спроби їх зрозуміти більше, ніж вони самі себе
розуміють? Чи ви коли-небудь
говорили зі своїми дітьми після
того, як карали їх? Чи спробували зрозуміти, як вони ставляться до вас і до себе? Звертайте на це особливу увагу!

Як правильно карати?
У житті ми стикаємося з
тим, що змушені покарати дитину. Коли вам доводиться
бути суворими, дайте дітям
чітко зрозуміти, чому ви суворі.
Це дасть їм змогу зрозуміти вас.
Я за покарання і доцільні обмеження, я за строгу любов, але
проти жорстокого побиття.
Найчастіше батьки карають
дітей з декількох причин: вони
зривають на дітях своє роздратування їхніми вчинками; діти
— це безпечне місце, на яке
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можна вилити свій гнів, накопичений стосунками в суспільстві, церкві й т.і.; батьки
дратуються, що діти надто
схожі на них; і їм не вистачає
мудрості знаходити інші методи впливу на дитину, інше покарання чи обмеження. Тоді
фізичне покарання стає єдиним
методом впливу на дитину,
хоча, як на мене, це крайній
метод, який можна застосовувати лише в окремих випадках.
Соломонову різку може використовувати той, хто має Соломонову мудрість. Одного батька,
який за будь-яку провину сильно бив своїх дітей, я запитав:
«А ти помолився перед тим, як
це зробити?» Він запитав: «Як
це? Якщо я піду й помолюся,
то в мене все натхнення пройде». Але якщо це насправді потрібно, то, повірте, не пройде,
а тільки посилиться, але в наше
серце прийде той мир, якого
нам так не вистачає, коли ми
караємо своїх дітей.
Коли ми караємо дитину, то
першою їхньою реакцією є образа, відчуження і агресивність. І якщо ми залишаємо
дитину в цьому стані, то це вкорениться в ній і визначатиме
характер ваших стосунків. Бог
— ідеальний батько, і ми повинні чинити так, як робить
Він. Якщо ми почали карати,
то маємо довести до розчулення і покаяння. Якщо ж ми не
доводитимемо покарання до
цієї точки, то в нас будуть дуже
погані стосунки з дітьми. Якщо
ви залишите ображену, роздратовану дитину, то це емоційно
віддалить її від вас. Це найгірше, що тільки можна зробити.
Дайте дитині можливість
відчути вину і пережити образу. А потім зробіть спробу поговорити з нею, або хай це зробить той, хто не карав її. Якщо
дитина впирається і продовжує
робити те, за що її покарали,
ми повторюємо покарання,
доти, доки не побачимо в дитині
розкаяння. Тоді ви маєте проявити велику любов до дитини,
прийняти її і більше ніколи не
згадувати про скоєне нею. Не
ламайте надламаної тростини,
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і не гасіть ґнота, який ледве
жевріє. Покажіть їм свою любов і прийняття тоді, коли вони
каються, таким чином ви покажете їм Божу любов.
Ще на одному моменті хочу
спинитися. Чи бувало у вас
таке: ви повертаєтеся додому,
а донька «прибрала» в кімнаті.
Усе сміття по кутках, ваша
улюблена ваза розбита. Або ж
син набив цвяхів у ваші меблі,
напередодні ви з ним же їх скручували. І ви починаєте кричати: «Щоб більше ніколи…» І
повірте, дитина може більше не
проявити бажання зробити
щось добре. Ми повинні чітко
розмежувати, що робить дитина на зло, а що робить щиро,
але через свою нездатність поки
що не може зробити правильно.
Ми повинні бачити її бажання,
правильно оцінювати її мотиви
і розуміти внутрішній світ, щоб
обрати правильні методи впливу на неї. Я не говорю про те,
щоб потурати дітям у всьому,
але зважати на те, що є випадки, коли діти, щиро прагнучи
проявити турботу і любов, роблять щось не так, не маючи
відповідних умінь.

Мрія родом з дитинства
Пам’ятаю день, коли моя
донька вперше принесла мені
чашку чаю в кабінет. Несучи,
вона розхлюпала його по всьому килимовому покритті кабінету. Мені хотілося зробити їй
зауваження, але я оцінив важливість цього моменту і стримався. Взявши чай із її рук,
сказав: «Ми з мамою довго молилися, щоб Бог дав нам тебе. І
я завжди мріяв, що в певний час
моя донька принесе мені в кабінет чашку чаю. І ось ця мрія
здійснилася». Я пив цей чай, а
вона дивилася на мене. І тоді я
посадив її біля себе і сказав: «А
знаєш, про що я мрію зараз. Я
уявляю, що коли тобі буде років
15, ти будеш дівчиною, яка
любить Господа і поклоняється Йому. А ще маю таємну мрію,
що одного разу сам зможу охрестити тебе. І якщо ця мрія
здійсниться, як здійснилася
моя мрія про чашку чаю, я буду

найщасливішою людиною на
землі». — «Я хочу цього, тату!
Я теж мрію про це», — відповіла донька.
Ви зрозуміли, що відбулося?
Я вклав у неї мрію, яка відповідає Біблії. І ця мрія об’єднала
нас.
Ви хочете, щоб ваші діти
були такими, як ви називаєте
їх, говорячи про їхнє майбутнє? Не раз мені доводилося
чути слова: «Ти ніколи не зможеш…» або: «Тебе ніхто не
візьме заміж…» і т.і. Говорячи
так, ми формуємо внутрішній
світ дитини. А світ дитячих
вражень — це одна з найпотужніших складових внутрішнього світу дитини.

Захистити не значить
заховати
Пам’ятаю, одного разу ми
відпочивали з друзями. Нас
було три сім’ї. Під час однієї з
прогулянок по одному старовинному кварталу містечка, я
побачив, що наші друзі закрили дітей плащем і дуже швидко
пробігли біля одного з вікон
будинку. Коли ми підійшли
ближче, то я зрозумів, чому
вони це зробили. З вікна лунала гучна музика, п’яні голоси
людей. Окрім того, у вікні, яке
було дуже низько, діти могли
побачити дим, що заповнював
всю кімнату. Друга сім’я повторила те ж, що зробила перша.
А я думав, як же вчинити мені,
й вирішив, що не ховатиму
своїх дітей від цього, тому що
нам не уникнути зустрічі з цим
«вікном» ні тепер, ні в житті.
Я розумів, що діти рано чи пізно
побачать це, але тоді біля них
може не бути нас. Коли ми
підійшли до вікна, очі доньки
розширилися, і вона запитала:
«Тату, а що там відбувається?»
Я нахилився, розуміючи, що
маю буквально 30 секунд, і сказав: «Є люди, які не люблять
Господа, у їхньому серці гріх,
тому вони люблять це. Дим, алкоголь і ось така музика — це
все, що їм подобається». Донька сказала: «Тату, швидше ходімо звідси! Як це жахливо». У
наступні декілька тижнів я зро-

Поради від
Джеймса Добсона
— Моя дружина і я гостро відчуваємо, як важко бути хорошими батьками,
та іноді нам здається, що ми не в змозі з
цим впоратися. Як і всі батьки, ми бажаємо добра своїй дитині, але як визначити, що своїми діями ми не завдаємо їй
шкоди?

зумів, що моя донька засвоїла урок. Почувши подібну музику, вона сказала: «Тату, а це музика з того вікна! Вона
мені не подобається». Ці 30 секунд нашої розмови вплинули на її сприймання музики як такої.
Ви можете відгородити дітей від світу і тримати їх так
до 21 року. Певною мірою це добре бажання. Мені теж
цього хочеться. Але потім ви все ж будете змушені відпустити дітей. І вони безпомічно дивитимуться на те, що їх
оточує, не знаючи, як на все це реагувати. Колись вони
все це побачать, і так би хотілося, щоб вони мали правильне уявлення і правильну реакцію на те, з чим вони
стикнуться у своєму житті. І ці уявлення та реакцію маємо сформувати ми, батьки, правильно коментуючи те, що
діти бачать, і формуючи в їхній свідомості правильні висновки і правильні бажання.
Світ, у якому живуть наші діти, — це складний світ. І
не зажди ми можемо впливати на нього повною мірою.
Тому часто я кажу Господу: «Боже, я намагаюся зробити
все, що можу, щоб мої діти стали Твоїми дітьми. Але все,
що не можу зробити я, можеш зробити Ти. Я можу з Твоєю
допомогою розповісти їм про Тебе. Але відкритися їм особисто можеш тільки Ти Сам». Ми повинні щодня благати Господа, щоб Він Сам формував той внутрішній характер наших дітей, той світ їхніх вражень і відчуттів,
про який ми навіть не здогадуємося; щоб Він зберігав їх
від неправильного впливу і коментував їм те, що не можемо прокоментувати ми, тому що ми не завжди можемо
бути поруч з нашими дітьми.
На нас, батьках, велика відповідальність, але багато
чого ми не можемо зробити самі. Я переконаний, що
внутрішній світ дитини сильно зміниться і буде формуватися правильно лише тоді, коли Сам Бог відкриється нашим дітям і народить їх згори.
Сергій ВІТЮКОВ,
м. Сакраменто

— Найбільш відданим своєму обов’язку батькам час від часу здається, що
вони не відповідають на потреби своїх
дітей відповідним чином. Їх тривожить
те, чи вони не надто активні, чи, навпаки, пасивні, а можливо, невиправдано
суворі чи надто поблажливі? Вони бояться, що роблять помилки, за які
потім треба буде розплачуватися. На
щастя, батьки не зобов’язані завжди
чинити правильно. Усі ми робимо безліч
помилок, частіше дрібних, а іноді й серйозних. Але як би там не було, більшість
дітей якимсь дивним способом маневрують між батьківськими промахами.
Дозвольте мені запропонувати вам
те, що я називаю ключем до вміння бути
хорошими батьками: необхідно навчитися заглядати вглиб душі своєї дитини, дивитися на світ її очима і відчувати
те, що відчуває вона. Якщо ви дізнаєтеся, про що вона думає, то зрозумієте, як
правильно чинити. Наприклад, коли
дитина самотня, вона дуже потребує
спілкування з вами. Коли вона брутальна, їй потрібна ваша допомога у вгамуванні своїх емоцій. Коли вона чогось
боїться, їй необхідне відчуття безпеки,
яке вона може знайти у ваших обіймах.
Коли вона щаслива, їй потрібен хтось,
кого вона любить і з ким може розділити свою радість. І тоді виховання здорових дітей стає не стільки наукою,
скільки високим мист ецт вом, а
більшість з нас обдаровані природною
інтуїцією, щоб оволодіти ним.
Знайдіть час, щоб поспостерігати за
дітьми. Звертаючи увагу на те, що вони
говорять і роблять, ви, найімовірніше,
зрозумієте, які почуття криються за
їхніми вчинками. А знаючи, чого чекає
від вас дитина, ви відчуєте впевненість
у своєму батьківстві.
Джеймс Добсон, доктор філософії,
провідний спеціаліст з проблем сім’ї
та шлюбу.
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«Заступiться
хто-небудь!»
Пропонуємо вашій увазі уривки з книги пастора Олександра ШЕВЧЕНКА «Заступіться хто-небудь!», яка присвячена темі конфлікту поколінь, зокрема тій його формі, яка набуває особливо тривожного поширення у слов’янських
церквах Америки. Мається на увазі прірва непорозумінь між
старшим поколінням, яке часто свідомо не хоче враховувати реалії життя того суспільства, у якому вони живуть, та
молодим, яке виросло та виховалося у новому середовищі і
тому не розуміє світу, з якого не хочуть вийти їхні батьки.
Проблема ускладнюється ще й тим, що під виглядом збереження чистоти віри батьки намагаються зберегти не стільки
біблійну віру, скільки свої традиції, які возвели у ранг догми, коли свої заборони мотивують простим: «Це гріх! Це
світське! Колись так не було!» Молодь, яка нині досить рано
стає дорослою та самостійною, не задовольняють такі
відповіді, їм потрібна більш вагома аргументація. Тому нерідко відсутність викладання чітких, зрозумілих та аргументованих біблійних доктрин, а лише заклики до дотримання
церковних правил, народжують не духовних, а релігійних
людей. Або, в гіршому випадку, взагалі відштовхують молодь від церкви. Може здатися, що автор книги занадто емоційно та відверто висловлює свої думки, але, тим не менше,
про це не можна мовчати.
У нас не відбувся діалог з молодим поколінням. Ми з позиції сили, досвіду і становища легко перемогли молодих, зловживши своїми перевагами. Таким ставленням ми поставили
власних дітей перед вибором: або беззаперечно змиритися з
волею батьківською, волею церкви (автоматично прирівнюючи її до волі Божої), або виявити спротив і вступити з ними у
відкритий конфлікт. А втім сталося щось набагато страшніше. Догоджаючи церкві, ціле покоління вибрало для себе подвійне життя — особисте і суспільно-релігійне. Звідси і «брак»
нашого християнського продукту. Двоєдушність непритаманна цілісній натурі, тому деформує і особисте життя і суспільне.
Як кажуть, ні вашим, ні нашим: не вийшло у нас ні «якісних»
грішників, ні «якісних» святих. Церква, яка складається з
таких людей, не здатна допомогти собі подібним.
Людська душа повинна стати об’єктом опіки перш за все.
Якщо релігійний уклад готовий пожертвувати хоча б однією
душею заради своєї системи, то це найвірніша ознака не лише
непридатності такої системи, але й початку її кінця. «Озвався ж старший синагоги, обурений, що Ісус уздоровив у суботу, і сказав до народу: Є шість днів, коли працювати належить, приходьте тоді та вздоровлюйтеся, а не дня суботнього»
(Лк. 13:14). Іншими словами, якщо в суботу не можна зцілити хворого, ми повинні відмінити суботу і звільнити таке керівництво! Людина не для суботи (системи), але субота для
людини! Людина ж для Бога!
Звідси вся тривога лідерів наших церков в еміграції, коли
точки з розповсюдження наркотиків і проституції знаходяться прямо у вестибюлях наших церков.
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У світі людина знає, де грішать, а де каються в гріхах.
Але наші діти зробили неможливе: догодили двом панам.
Ми породили жахливий гібрид, схрестивши відвертий порок з традиціями церкви. Ми засіяли поле двома сортами
насіння і зробили заклятим врожай (див. 5 М. 22:9), бо
виростили змішаний сорт, у створенні якого Творець участі
не брав.
Не обманюйтеся! Проблема не у проституції та наркотиках, а в лицемірстві на святому місці, яке й змусило ціле
покоління наших дітей жити за подвійними стандартами.
Ми, батьки та наставники, не закликали їх до особистої
відповідальності перед совістю, не плекали почуття самостійності перед Богом. Ми кинули усі сили на те, щоб обробляти етику поведінки, а не етику характеру. За великим рахунком, нас турбував імідж зовнішній: «Що скажуть
люди? Не сором моє прізвище! Одягайся, як знаєш, тільки
не в церкву». Ми самі визначали для них межі і форми поведінки, коло розумінь, як для розумово відсталих.
Я добре запам’ятав одну молоду дівчину, яка запитувала мене, чи буде гріхом проколоти вуха і одягнути сережки.
Я відповів, що у таких питаннях вона повинна самостійно
перед Богом мати знання і нести повну відповідальність за
свій вибір. Але вона не вгамовувалася. Їй було значно легше залишити відповідальність на мені, звільнивши свою
совість від докорів за зроблений вибір.
Самостійність — ось ознака зрілості. Суспільство тримається на людях, які думають і приймають рішення, за
які несуть відповідальність. Несамостійна людина — як
звірятко з цирку, яке не пристосоване до життя у лісі. Воно
гине через відсутність особистої ініціативи навіть під час
пошуку їжі, бо звикло до дресирування і виконання команд
заради куска м’яса.
Хіба ви не бачите? Замість того, щоб розвивати волю,
ми її придушуємо. Нас дратують самостійні люди більше,
аніж грішники. Тому що грішник прив’язаний до нас через
потребу, бо нездатний вирватися з порочного кола. Інша
картина щодо людини, вільної в Бозі. Вона більше не залежить від інших людей, що забирає в нас можливість контролювати її дії.
На жаль! На жаль! І ще раз, на жаль! Ми забрали у церкви її славу. Ми, батьки, не прийняли виклику віку, злякавшись потрібних, як повітря, реформ у старому оточенні.
Ми повернулися до котлів з м’ясом, де громаді не треба турбуватися про завтрашній день, не потрібно віри, не потрібно
відповідальності, не потрібно хвилюватися і ризикувати в
боротьбі за майбутній Ханаан. Бути рабом релігійних стереотипів не так вже й погано. Головна перевага в тому, що
не потрібно шукати дороги. Все вирішено за тебе. Звідси
повний спокій та відсутність мук народження себе як особистості. Церкви переповнені людьми, серед яких лише
одиниці розродилися покликанням.
Де ж люди віри? Де наша безстрашність? Де священна
воля? Де твої герої, Церкво? Де протестанти, готові піднятися проти системи церковного рабовласництва і написати
нову декларацію незалежності?
На жаль! Наші діти далекі від того, щоб чекати від нас
такого покаяння. Ми будемо закликати до покаяння наркоманів та проституток — наших синів та дочок, відкривати для них реабцентри, організовувати молитви та пости,
але не приносити вибачення… Ні, це занадто.

Поради від
Джеймса Добсона
— Я думаю, коли ми були маленькі, нашим батькам було набагато легше. Ми були щасливі, ніхто з нас
не бунтував. Чи правда, що колись
було набагато простіше створити хорошу сім’ю?
— Я вважаю, що, незважаючи на
певні винятки, ви абсолютно праві.
Більшість батьків колись витрачали
на виховання набагато менше сил і
менше хвилювалися за своїх дітей.
Пригадую, що розмовляв про це зі
своїм батьком. Мої діти тоді були маленькими, і я відчував відповідальність за їх правильне виховання. Я
запитав у тата, як він переносив напругу пов’язану з батьківством. Батько був трохи знічений цим питанням,
але чесно відповів: «Я ніколи не думав про це».
Чим пояснити такий дефіцит турботливості в моєму батькові? Можливо, відсутністю любові чи батьківською байдужістю? Ні. Він молився за
мене до самої своєї смерті. Для мене
він був прекрасним батьком. Тим не
менше, його відповідь була відображенням того часу, в який я ріс. Чому?
Тому що в той час людей хвилювали
зовсім інші проблеми і разом з тим
дітей не підстерігало стільки «мін»,
як тепер. Тоді я ніколи не бачив і не
чув, щоб хтось приймав наркотики.
Можливо, десь це й було, але не несло
жодної загрози для мене. Деякі мої
однолітки любили випити, але алкоголь не відігравав великої ролі в моєму соціальному оточенні. Деякі розважалися сексом, але такі дівчата
вважалися розпущеними і їх не поважали. Цнотливість цінували як у чоловічому, так і в жіночому середовищі. Що ж до гомосексуалістів та
лесбіянок, то я з ними не був знайомий, але чув, що їх дуже мало. Більшість моїх друзів поважали своїх
батьків, ходили щонеділі у церкву,
старанно вчилися і вели доволі чисте
життя. Це було нормою, хоча, звичайно, траплялися й винятки.
Сьогодні діти проходять долиною
темряви! Наркотики, секс, алкоголь,
бунт і збочення — скрізь. Ці напасті
ніколи раніше не проявлялися так, як
тепер, а далі грядуть часи ще більш
важчі.
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Вiртуальний свiт iнтернету, або
НЕ ВIДДАЙТЕ ДIТЕЙ Молоху
Поширення нових технологій перетворило розділені
материки на єдину «фазенду».
Тепер без проблем можна
провадити розмови, проводити відеоконференції, керувати
бізнесом на великій відстані.
Зручність та унікальність
«дива» теперішнього часу
очевидна. Проте існує тіньова
сторона цього глобального
«монстра». Він не прощає
«залицяння» та тривалого
підтакування і немилосердно
хапає у свої обійми.
Інтернет-залежність —
новітня соціальна хвороба,
яка лише на перший погляд
здається простою. Останні
наукові та соціологічні дослідження засвідчують, що така
недуга може призвести до
дуже трагічних наслідків як
для здоров’я, так і для суспільного статусу користувача.
Таку залежність, з погляду
психолога, можна порівняти із
залежністю від наркотичних
речовин або алкоголізмом.

Чим приваблює багатьох
користувачів різного рівня комп’ютер та всесвітня мережа
інтернет? Більшість спеціалістів схиляються до думки, що
саме через комп’ютерні технології реалізовується мрія землян зануритися в інший світ,
хай навіть і штучний, для отримання відчуття впевненості та безпеки.
Є щонайменше три основні
напрямки впливу інтернету,
через які людина поринає у світ
обману та ілюзій. Це ігровий
напрямок, порнографічний та
інформаційно-комунікаційний. Таке розмежування умовне і базується на теперішніх
проблемах, що хвилюють суспільство. Коли людині не цікаві
ігри, їй пропонують порнографію або ж нескінченний інформаційний потік чи глобальну
комунікацію.

Гра — чи все так
безпечно?
У залежність від комп’ютерних ігор здебільшого потрапляють користувачі віком від 56 до 30 років. Сам вік говорить

за себе. Це період, коли, починаючи від пізнання навколишнього світу до формування моральної рефлексії, особистість
стає дорослою й утвердженою.
Кожному хочеться взяти з життя найкраще, сформувати своє
оточення якнайкомфортніше.
Проте проблема полягає часто
у відсутності відповідних ресурсів, таких як фінанси, здоров’я, знання, фізична сила,
духовні чесноти. Тобто реальний світ не такий вже й «рожевий», як уявлялося. Ось на
цьому фоні з’являється бажання поринути в більш привабливий світ ігор. Тут все набагато
простіше. Без особливих проблем у меню можна вибрати
сильного, розумного, багатого
героя й ототожнитися з ним. На
вибір різноманітні будинки,
машини, могутня зброя, потужна влада, чого в реальному
житті немає. Можна відчути
себе в статусі, який докорінно
відрізняється від звичного.
Дехто стверджує, що в подібній
трансформації немає ніяких
небезпек, навпаки — для людини це приносить задоволен-

Проблема

ня. Але це тільки на перший
погляд. Детально вивчаючи
поведінку залежних від комп’ютерних ігор дітей і дорослих, спеціалісти відмічають
виражені зміни в психіці, фізіології та духовності. Чому сьогодні почастішали випадки розстрілів дітей у школах їхніми
однокласниками? Чому рівень
суїцидів серед малолітніх занепокоїв суспільство? Відповідь
криється в проблемі збільшенн я комп ’ют ерної «іг рової
активності» підростаючого покоління. Діти звикають до агресії, до смертей, що пропагують ігри. Вбити когось стає
«прикольно», а про відповідальність замовчується.
Наступна проблема осіб, залежних від комп’ютерних ігор,
полягає в тому, що вони перебувають в іншому вимірі і їм
важко вернутись до дійсності.
Чому так стається? Вихід із
віртуальної реальності — це
повернення з ролі надлюдини у
свій звичайний стан, який найменше влаштовує залежного.
Порівнюючи себе з комп’ютерним героєм, особа підсилює
проблему свого пристосування
до дійсності, підвищує тривожність. Так стирається межа
між я-реальним та я-віртуальним, що призводить до роздвоєння особистості, або, за
словами медиків, до ознак шизофренії. Тому більшість залежних — це люди, що погано
адаптуються в соціумі: мають
ряд побутових, сімейних проблем, проблем на роботі, в навчанні, проблем у взаєминах з
протилежною статтю. Для гравця реальний світ нудний, нецікавий і повний небезпек.
Внаслідок цього він намагається жити в іншому — віртуальному, де все дозволено, де він
сам встановлює правила, сам
собі бог.
Більшість комп’ютерних
фанатів на свідомому рівні переживають розходження свого
способу життя із загальнолюдськими нормами. І в той же
час їм не вистачає сили волі
змінитися, стати іншими. Такий внутрішній конфлікт не

може не позначитися на формуванні самооцінки, яка в залежних людей занижена.
Існує ще одна проблема ігрової залежності. Це втрата орієнтації в часі. Для виконання
чергової місії сучасної гри потрібно маса часу. Захоплена
стріляниною та просуванням
вперед, особа не зважає, скільки дорогих хвилин, годин
спливають даремно, залишаючи за собою порожнечу та безрезультатність.

Хто подивиться з пожадливістю…
Ще одним потужним і водночас гріховним напрямком
представлений віртуальний
світ — порнографією. Порнографія — це будь-який письмовий чи візуальний матеріал,
який показує наготу і викликає
сексуальну активність і сексуальне збудження. Тобто порнографія апелює скоріше до
фізичних відчуттів ніж до віртуальних. Та сьогоднішня презентація порнографічного матеріалу переносить свідомість
особистості в інший світ — світ
викривлений, спотворений, нереальний.
Менш ніж за 30 років порнографія виросла в гігантську
промисловість із щорічним
прибутком на 12-13 мільярдів
доларів. Біблійна оцінка для
такої індустрії безкомпромісна.
Усі форми порнографії Слово
Боже називає блудом чи перелюбом (див. Мт. 5:27-28).
Порнографія через Інтернет
спотворює і викривлює Божий
задум інтимного життя, яке
легітимне тільки в законному
шлюбі між чоловіком та дружиною.
З допомогою сучасних технологій порнозірок зображають
секс-гігантами, на яких орієнтується молоде покоління.
Проте кожен сексопатолог оцінить такі дійства як блеф і оману. В реальному житті все виглядає по-іншому. Припустимо,
що двоє молодих людей, хлопець та дівчина, до одруження
перебувають під впливом такого «виховання» в інтимній

сфері. У кожного з них формується своя уява про близькість, про статеві акти. Згодом
вони одружуються і намагаються реалізувати в особистому житті нав’язані заздалегідь
«стандарти». Як результат —
глибоке розчарування один в
одному, зради, а в гіршому випадку — розрив відносин.
У християнських родинах,
де розлучення є своєрідним
«табу», такі молоді люди змушені задовольнятися один одним, та, щоб спробувати реалізувати нав’язане заздалегідь, в
інтимному житті уявляють
сторонню особу, якою може
бути герой з порнофільму чи з
обкладинки відповідного журналу. А це, згідно з біблійним
вченням — перелюб. Згубний
вплив порнографії, виявляється в побуті. Незадоволення в
ліжку переноситься на буденне
життя і стає своєрідним детонатором скандалів і проблем.
Багато чоловіків, які пожирають порнографію очима через
інтернет, порівнюють своїх
жінок із тими, що побачили. І
ніяка жінка не може конкурувати з вічно молодими зображеннями порнозірок. Але правда
полягає в тому, що не зовнішність відіграє ключову роль
у духовній атмосфері, а взаємне кохання та взаєморозуміння.
Сучасний божок Молох миготить сайтами інтернету, температура полум’я гріха зростає. І перш ніж клацнути
«мишкою», варто запитати
себе: «Навіщо?»

У погоні за інформацією
Дотепер ми розглядали явно
виражені негативні напрямки
віртуального простору. Світ
інформації, на думку окремих
фахівців, найбезпечніший.
Натиснувши на кнопку пошукової системи, відразу опиняєшся в морі енциклопедій, словників та коментарів. І не тільки. Майже на кожну тематику користувачу пропонується
такий обсяг суспільної інформації, що опрацювати її неможливо за багато років. Інфор-
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мація на будь-які смаки заполонила ефір, збиваючи з пантелику потенційних адресатів.
Тепер назріла потреба її аналітичного опрацювання. Спостережено поверховий підхід до
цього, який полягає в тому, що
висновки базуються на основі
похапцем зібраного і змонтованого матеріалу, що часто є
тільки окремими абзацами із
різноманітних досліджень. Так
сьогодні навчаються студенти
багатьох навчальних закладів,
монтуючи свої реферати, наче
дитячий конструктор, із інформаційних модулів сумнівного
походження. Така тенденція в
інформаційному просторі призводить до поверховості та
фальсифікації результатів.
Як це може позначитися в
духовній площині? Дуже просто. При читанні та дослідженні Святого Письма спрацьовують ті самі негативні стереотипи поверховості та неуважності. Такий підхід до вивчення
Слова Божого призведе до спотворення науки Господньої, породить «поверхових» християн, які готові на тілесному рівні
відстоювати свої амбіції.
Отже, не все так просто в
царині знань. Кожен, хто шукає нового, має пам’ятати, що
ним він заповнює своє серце.

Біблійна мудрість говорить:
«Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя» (Прип.
4:23).
На часі ще одне важливе питання. Завдячуючи мережі інтернет, зв’язок став дешевшим
і високотехнологічним. Можна
спілкуватися не тільки за допомогою слухавок, але й веб-камер. Окрім того, у реальному
часі можна знайомитися, листуватися, брати участь у різноманітних форумах. На відомому сайті «Однокласники» водночас перебувають мільйони
користувачів у пошуках нових
«віртуальних друзів». Християнські сайти також включають
у своє меню технологічні досягнення у вигляді чатів, обговорень, служб знайомств. Однак
сьогодні світські спеціалісти і
священики церков б’ють на
сполох, попереджуючи про те,
що стосунки між людьми переходять із реального світу в
віртуальний. Втрачається цінність живого спілкування.
Писання (див. Євр.13:16) говорить про жертву спілкування,
яку ніколи не замінить уявна
реальність.
Інша проблема пов’язана з
тим, як відбувається сама організація спілкування. Щоб ви

У своїх дослідженнях Інститут педагогічної психології при
Університеті Гумбольдта в Берліні встановив такі п’ять симптомів у осіб, що страждають на інтернет-залежність:
1. Звуження меж дозвілля. Майже увесь вільний час вони
проводять за заняттями, прямо чи опосередковано пов’язаними з інтернетом.
2. Втрата контролю. Спроби обмежити сидіння в інтернеті
не мають успіху. Бажання змінити спосіб проведення вільного
часу, незважаючи на твердість рішення, реалізувати не вдається.
3. Нарощування «дози». Часове розширення меж сидіння в
інтернеті щоразу зростає аж до повного оволодіння всім «часовим бюджетом». При цьому спостерігається втрата відчуття
часу.
4. Психічне виснаження. Після тривалої перерви інтернетсеансів наступає психічне відхилення: нервозність, роздратованість, агресивність. Це поєднується з різким зростанням потягу до відновлення занять з інтернетом.
5. Негативні соціальні наслідки. Конфлікти на роботі, сварки з друзями, напружена атмосфера в сім’ї, інколи навіть розрив сімейних взаємин.
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могли взяти участь в інтернеткомунікації, вам необхідно зареєструватися на відповідному
сайті. Обов’язковою є умова
створення псевдо-імені, яке в
комп’ютерній термінології значиться «нік-неймом». Тобто ви
вибираєте комбінацію букв чи
навіть цифр, називаючи в такий
спосіб себе. При цьому ваш
партнер не спроможний буде
дізнатися справжню інформацію про вас. До речі, ви можете
за допомогою псевдо представитися протилежною статтю. Кумедно, чи не так? Але в цьому
«спектаклі» заховані страшні
реалії. По-перше, це тактика
сатани — забрати в людини
справжнє ім’я і дати їй кличку
або цифровий номер. Так він
зробив із гадаринським біснуватим, який відомий нам за
кличкою «одержимий». Подруге, зміна статі — це небезпечне загравання з духовним
світом, яке може негативно
вплинути на орієнтацію особи
та призвести до тяжких гріховних наслідків.
Є думка, що відвідувачі віртуального простору на християнських сайтах перебувають у
цілковитій безпеці, що спілкування в чатах тільки розширює
кругозір. Проте й тут не все просто. Наведемо приклад. Чи сьогодні в окремій місцевій церкві
дозволили б сторонній особі на
ранковому служінні нав’язувати присутнім свою думку, яка
відрізняється від їхніх переконань? Звичайно, що ні! А в чатах і на християнських форумах постійно є люди, які дуже
майстерно представляють своє
вчення, але воно — страшне
заблудження і відкрите богохульство. Тепер зрозуміло, під
яким впливом може перебувати віруюча особа під час спілкування з подібними «християнами». Особливо небезпечні такі
«сеанси» для молоді, яка не так
добре орієнтується в Писанні,
щоб протидіяти лжевченню.
У віртуальному просторі
зберігається анонімність комунікативного процесу. Така форма є основою недоброї тенденції
розвитку почуття безвідпові-

дальності за свої висловлювання. Образи та зверхність
стають закономірністю. Особливо це помітно під час
обговорення якоїсь теми на загальному форумі. Нерідко розпалюється така словесна ворожнеча, що тема
залишається осторонь, а натомість висуваються особисті переконання в стилі вульгарної риторики. Усе це
негативно позначається на духовному стані учасників
дискусії.
Може скластися враження, що інформаційно-комунікаційний напрямок віртуального світу інтернету приносить тільки негативи. Насправді — це ще одне поле,
на якому сьогодні розгортається духовно-євангелізаційна діяльність. Однак потрібно пам’ятати про тонку
лінію, яка розділяє тілесну егоїстичну мотивацію від
євангелізаційної праці через інтернет. Коли така межа
зруйнується, християнин під ширмою духовної праці
попаде в залежність не тільки інформаційно-комунікаційного напрямку, але й ігрового та порнографічного.
…Лютує сьогодні божок Молох, перетворюючи суспільство, родини, сім’ї в геєну вогненну. Галас про кризи та епідемії заглушує крик відчаю дітей, підлітків,
що благають батьків вділити їм трохи часу. Та бажання жити не гірше за інших, бере гору, змушує тат і мам
працювати не покладаючи рук. А діти залишаються
знову наодинці з підступною потворою, яка безжалісно ковтає через екран комп’ютерного монітора чергову
жертву…
Віктор ВОЗНЮК,
завідувач відділу освіти Церкви ХВЄ України
Р.S. Нині в Інтернет увійти можна не лише через
комп’ютер з модемом чи іншими стаціонарними пристроями. Звичайний мобільний телефон — це міні-комп’ютер, який дає можливість зануритися в той же
віртуальний світ. І в цьому криється ще більша небезпека, оскільки батькам стає ще складніше контролювати те, як проводить їхня дитина своє дозвілля, та й
не тільки дозвілля, а й увесь час.
Тому навіть світські дослідники радять якомога довше обмежувати доступ дитини до мобільного телефону
і чітко контролювати за тим, як саме і скільки часу
вона використовує його. Думаю, що ця порада буде
доречною й для християн.
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Точка зору
Валентин ОПРЯ, 30 років, сирота, від
нього мати відмовилася відразу після народження, виховувався в інтернаті, увірував у Господа після закінчення училища.
Нині — християнський журналіст, проповідник.
Чому ж сьогодні молодь не хоче відвідувати церкву? Ось декілька вагомих, на мою
думку, причин.
Інформаційний вік. Не секрет, що ми
живемо в час, у якому людина як ніколи
поінформована з будь-яких питань. Ми
багато знаємо, тому що маємо доступ до
інформації через інтернет, мобільний зв’язок. Це провокує молоду людину на те, аби
залишити церкву.
Ми багато знаємо, але знати і пережити
на власному досвіді — це не одне і те саме.
Від знань людина надимається, думаючи,
що вона краща за свого пастора, друзів, які
з нею відвіють церкву. Треба усвідомлювати, що всіх знань ніхто осягнути не в змозі,
що нам потрібно тільки те, що допомагає
рухатися вперед. Нині великою загрозою
для молоді є саме інформаційний простір,
тому що не вся інформація корисна. А церква, певною мірою, не готова відповідати
на проблеми сучасної молоді, яка натомість шукає відповіді у світі.
Поклоніння традиціям, а не Богу. Ми
навчилися зберігати і передавати традиції,
а от передавати досвід поклоніння Богу не
вміємо. А шкода! Молодь повинна бачити
приклад і черпати досвід. Якщо ми не практикуємо щирої молитви до Бога, то як наші
діти навчаться молит ися? Народ на
мудрість каже: «Яблуко від яблуні недалеко падає». Тому й не дивно, коли діти
чинять так, як їхні батьки.
Сьогодні молоде покоління задихається від безвиході. Молодь прагне чогось доброго, а ми думаємо, що вони шукають розваг. І часто традиції стоять на шляху
пізнання Бога. Звичайно, традиції, які не
суперечать Божому Слову, корисні, але на
першому місці має бути Господь.
Відсутність біблійного вчення. Якщо в
християнській громаді немає біблійного
навчання — це також проблема. Вагомий
доказ існування Бога — наше життя, життя з мудрістю з небес і любов’ю. Усі християни мають представляти Бога. У церкві
повинні діяти дари Духа Святого. Це спонукатиме молодь служити Богові.
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Ви їдете в маршрутному таксі. Уже близько
зупинка. Ви підходите до дверей і… «Пане водію, на зупинці, будь ласка!»
Ні, ні, ні! Так було колись. Сьогодні все набагато простіше. Ви підходите до дверей і… Одним
натиском кнопки передаєте все, що довелося б
так довго вимовляти, напружуючи голосові
зв’язки, язик, губи і… віддаючи частинку себе
своєму співрозмовнику.
За вас усе зробила кнопка, дріт та електричний струм. Якщо ви стоїте біля задніх дверей у
переповненій маршрут ці — це н еабияка
зручність, адже вам не довелося кричати прямо
на вухо вашому сусіду: «На зупинці!!!» Але якщо
ви біля передніх дверей і перед вами вибір:
відкрити вуста чи зробити порух рукою… Що
вибираєте ви?
До чого тут маршрутне таксі? Ну добре!
Ви приходите додому. Зустрічаєте дорогих вам
людей. З чого починається ваша розмова?
«Привіт!» — «Привіт!» — «Як справи?» — «Нормально! А в тебе?» — «Слава Богу!»…
Ви помічаєте, що ми почали розмовляти короткими фразами, які до болю нагадують смс? І,
можливо, ніхто не дізнається, що за «нормально» і «слава Богу» насправді криється біль,
страх, розчарування і тривога.
Новітні технології не стоять на місці. Вам
потрібно поповнити мобільний рахунок? Заплатити за комунальні послуги? Дізнатися прогноз
погоди? Ви можете зробити це прямо зараз, не
потрібно виходити з дому. Не потрібно навіть
вставати з крісла — лише натиснути кілька кнопок на вашому телефоні. А деякі моделі сучасних холодильників самостійно розпізнають, які
продукти закінчуються, і без відома господарів
(!!!) можуть замовляти їх через інтернет!
Живе спілкування людських душ поступово замінюють кнопки.
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Ви хочете дізнатися, як ідуть справи у вашої
доньки? На скільки ваш син написав контрольну? Яке здоров’я у вашої бабусі? Спокійно!
Вам не потрібно лишати своїх занять, щоб провести час із близькими людьми. Ви можете просто натиснути потрібні кнопки і сказати кілька
шаблонних фраз, на зразок: «Як все пройшло?»,
«Я радий за тебе!», «Ти просто молодець!»
Те благословення, яке стільникове спілкування подарувало людям, що живуть далеко один
від одного, іноді стає прокляттям для тих, хто
мешкає під одним дахом.
Після закінчення молодіжної зустрічі в одному гуртожитку я попросив студентів поділитися
своїми враженнями: що їм сподобалось, а чого
не вистачало.
Я був вражений тим, що почув.
«Усе було дуже цікаво, але… ЯКБИ БУЛО
БІЛЬШЕ СПІЛКУВАННЯ!»
Скажіть, хіба мало спілкування у молоді?
Спілкування під час занять, спілкування в гуртожитку, спілкування на дискотеках…
Ні, це не те.
Нью-Йорк, 1958 рік. Населення — 8 млн.
чоловік. Девід Вілкерсон розпочинає працю серед підліткових банд. Один з перших молодих
людей, із яким познайомився пастор, на запитання, яка його найбільша проблема, відповів:
«Я дуже самотній!» У восьмимільйонному місті!
Можна запитання? Ви — самотні? А скільки
членів у вашій церкві?
Статистика говорить, що тепер більшість самотніх людей проживає у великих містах. І найбільше їх не серед літніх людей, що, здається,
логічно, а серед молоді!
Ви не ставили собі запитання, чому в наш час,
як ніколи раніше, зросла кількість молодіжних
субкультур (емо, готи тощо), філософією яких є
смерть, самотність, темрява? Ви не запиту-

вали себе, чому після служіння тільки дехто
залишається для спілкування, а більшість
людей швидко розходяться, на ходу дістаючи з кишені мобільні телефони?
Вас ще дивує небувале захоплення сучасної молоді соціальними мережами («Однокласники», «В контакті»)? Де можна, залиш аю чись н евп із н ан им, прих оват и свої
справжні наміри і почуття за безпристрасним рядком тексту. Або навпаки — висловити те, що не наважувався сказати комусь
прямо. І як часто за показною веселістю, задерикуватістю проглядається внутрішній
біль, розчарування, порожнеча душі!
Люди винайшли метод спілкування, який
дозволяє не відкривати свого обличчя. Божий
задум із самих початків — говорити лицем до
лиця. Тому що при цьому можна «преображатися від слави в славу». Бути одним цілим.
Вас теж турбує проблема єдності Церкви?
Ми можемо жити під одним дахом, але якщо
наше спілкування зводиться до поверхневих
фраз — ми чужі люди. Ми можемо сидіти за одним столом, але якщо не вникаємо в проблеми
один одного — ми чужі люди. Ми можемо сидіти
на одній лаві в домі молитви але якщо не маємо
глибоких стосунків — ми чужі.
Чи є люди в церкві, яких ви уникаєте?
Наскільки ви переймаєтеся проблемами людей, які просять за них помолитись? Наскільки
намагаєтесь їх зрозуміти і допомогти?
Що ви відчуваєте, коли ввечері повертаєтесь
додому після робочого дня? Вам хочеться швидше дістатися до своєї квартири і зануритись у
приємну атмосферу власної сім’ї? Чи ви шукаєте
будь-якої причини, щоб максимально відтягнути свій прихід додому? Це те, що я переживав.
Був один вечір. Коли я подивився в очі своєму
батькові і замість стандартного «все нормально»
відкрив йому своє серце. Коли мама довірила мені
свій біль. Наші стосунки змінилися. Після цього вечора повернення додому стало для мене солодким чеканням зустрічі — зустрічі з людьми,
серця яких я ношу з собою і які бережуть частинку мене.
Як ви думаєте, наскільки близькими були
батько і старший син із притчі про блудного
сина? Як вони спілкувалися? Наскільки глибокими були їхні стосунки? Вони жили в одному
домі. Син був слухняним. Він служив батькові.
Зовні все прекрасно, чи не так?
Між ними була прірва!
Прірва нерозуміння, прихованих образ, вимушеної покори. Відсутність близького спілкування і дружби. Це те, що сьогодні розділяє багатьох батьків з їхніми дітьми.
Часто стосунки людини з оточенням відображають і її зв’язок з Богом. Чи не стали ваші молитви схожими на короткі смс-повідомлення:
«Прости!», «Допоможи!», «Благослови!», у які
ви перестали вкладати серце?

Наскільки часто ви розмовляєте формулами?
Наскільки часто ви говорите не те, що думаєте?
Наскільки часто ви — тільки на 20% зі своїм
співрозмовником? Наскільки часто ви ховаєте
обличчя під маскою?
«ЯКБИ БУЛО БІЛЬШЕ СПІЛКУВАННЯ!»
Сьогодні це крик молоді і не тільки. Справжнього, живого спілкування! Лицем до лиця! Дивлячись у очі один одного! Цікавлячись один одним
і глибоко співпереживаючи. Віддаючи частинку
себе. Жертвуючи.
Якось я вирішив провести експеримент. У тому
ж маршрутному таксі. На одній із зупинок зайшла
жінка і мовчки, торкнувши мене за плече, передала
гроші за проїзд. Механічно я взяв гроші і так само
мовчки передав. До самого водія гроші йшли без єдиного звуку. Мені прийшла ідея. Хтось знову мовчки
доторкнувся до плеча. Я взяв гроші і, передаючи,
додав кілька слів: «Будь ласка, передайте!» Ви не
повірите, «Будь ласка, передайте!» дійшло до самого
водія і разом із рештою повернулося до мене. Іноді,
закриваючись у своєму світі, ми обділяємо не тільки
тих, хто навколо нас, а й себе самих.
Даруймо людям своє серце!
Дмитро ДОВБУШ, м. Луцьк

Самотність
Робiнзони двадцятого вiку...
В мiжнародних стосунках — прогрес.
А душа... А душа, як калiка,
В одинокостi плаче
й чекає чудес.
Ми за кiлька годин залiтаєм в Канаду,
До сусiда — iдемо роки.
Нас нiщо не хвилює, нiяка громада,
I нiкому, буває, подати руки.
У мiльйонних мiстах — одиноких мiльйони
Збудували фортеці бетонних квартир.
I не можемо вийти з заклятої зони,
Мов веде нас слiпий поводир.
Не хвилюють проблеми колеги чи брата.
А розмови?.. Лишень — «Добрий день».
Боїмось запросити сусіда до хати,
І не чути вечірніх пiсень.
Одинокiсть. Страшна одинокiсть,
Нашi душi іржею з’їдає щомить.
Бур’янами зросли егоїзм та жорстокість,
I залишенiсть болем у серці щемить.
Робiнзони... Робiнзони повсюди,
Як на островi, в колi тривог.
I проходять повз нас одинокiї люди.
Залишенi люди.
Бо — залишений Бог...
Юрій ВАВРИНЮК
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Михайло Мокієнко: «Батьківська віра, навіть при
всіх її позитивах — це тільки традиції,
але коли в цій вірі присутні Божі елементи —
це діє попутно і справляє беззаперечний вплив»

Михайло МОКІЄНКО, єпископ, старший
пресвітер церков ХВЄ Дніпропетровської області, заступник старшого єпископа Церкви
ХВЄ України
— Ви — син священнослужителя, самі священнослужитель, ваші діти нині також виконують служіння у церкві. На що, на Вашу
думку, повинні звернути увагу батьки у духовному вихованні дітей, щоб вони перейняли не просто «батьківську віру», а справжню, живу віру в Бога? Які методи виховання
та впливу використовували Ви у своїй родині?
— Я щиро вдячний Богу за долю і привілей,
який дарував Господь моїй родині й мені особисто. Під час євангельського руху в 20-х роках
минулого століття мій дід Мокієнко Михайло
Сисоєвич і його батько практично одночасно
навернулися до Господа, пізнавши святу істину. Так що, можна сказати, я віруючий уже в
четвертому поколінні. І дід, і батько пройшли
нелегку дорогу, про яку можна багато і цікаво
говорити. Я наведу лише один приклад: у моєму серці назавжди закарбувалася скорбота на
обличчі мого тата, коли він прийшов додому і
повідомив, що дім молитви закрили і опечатали органи влади…
Коли мене запитують, що було важливим у
моєму наверненні до Бога, я відповідаю: таких
ключових моментів було декілька. І один із них
— коли я бачив щирість, безкомпромісну бо-
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ротьбу моїх батьків за віру
євангельську. Більш як 20
років немає таких переслідувань, але нашим дітям
і молоді потрібно знати той
шлях і ціну, яку заплатили
наші попередники. Це сильний, виховуючий фактор.
Нам із дружиною Бог подарував п’ять синів. Наймолодшому з них, Давидку,
не судилося жити на землі,
він у Господа. Щодо виховання дітей поділюся своїм
невеличким досвідом, не
претендую, власне, на оригінальність.
Виховуючи своїх дітей,
перш за все, треба звертати
увагу на своє життя і ходження перед Богом.
«Блажен муж, що боїться Господа, що заповіді
Його любить! Буде сильним насіння його на
землі, буде поблагословенний рід безневинних!» Цей духовний закон успішно працює і
сьогодні. Друга сторона: діти швидко «розкусять», коли є фарисейство в сім’ї і кому це потрібно. Життя породжує життя. Батьківська
віра, навіть при всіх її позитивах — це тільки
традиції, але коли в цій вірі присутні Божі елементи: істина, Дух, святість — це діє попутно
і справляє беззаперечний вплив.
Вважаю дуже важливим, і ми це використовували: щоб у сім’ї були регулярними (системними) читання Біблії, молитва, сімейний
спів. Потрібно, як можна раніше брати дітей
із собою на богослужіння. Коли нашим двом
старшим хлопчикам було по 3-4 роки, дружина одягала їх в білі сорочки, ми бралися за
руки, третій був на руках, і два кілометри
йшли до дому молитви. Я ще й досі згадую цей
час.
Хочу також зауважити, що ми з дружиною
тримали дисципліну в сім’ї. Ми ніколи не дозволяли дітям бути невідомо де, чи до півдня
«валятися» в ліжку, змалку привчали їх до
праці. Як тільки діти підросли і стали більше
розуміти, ми вчили їх молитися за хрещення
Духом Святим і активно долучатися до життя
Церкви. Ось такий неповний перелік наших
методів виховання — і в цьому нам допоміг
Господь. Непроста це справа — виховання
дітей, але вкрай важлива і цінна.

Точка зору

Лариса Онищук:
«Наша мета — мотивувати
батьків до співпраці у навчанні та вихованні дітей,
застосовуючи християнські
цінності»
Лариса ОНИЩУК, завідувачка дитячого
відділу Церкви ХВЄ України, виховувалася у
родині служителя церкви, в якій було 12
дітей.
— Як ви вчите дітей налагоджувати стосунки з батьками і поважати старших?
— Навчальна програма в недільних школах базується на біблійних доктринах, розкриває моральні цінності християнства та навчає принципів життя, які дав людям Ісус
Христос і суть яких зводиться до двох заповідей любові: любити Бога і ближнього, як самого себе. Тобто вже в програмі закладено
принцип любові до ближнього: батьків, членів
родини, друзів та людей що навколо. Перед
кожним учителем стоїть завдання: з Божою
допомогою навчити кожну дитину через вивчення Слова Божого, молитву і практичне застосування любити Бога і людей. Як у Старому
Заповіті, так і в Новому знаходимо багато порад і прикладів щодо побудови правильних
стосунків між батьками і дітьми, зокрема, це
записано в Книгах Вихід, 20:1-18 (10 Заповідей), Повторення Закону, 6:4-9, Псалмі 77,
Приповістках, Євангелії від Матвія, 22:37-40,
Посланнях до ефесян, 6:1-4, колосян, 3:2021 тощо. Важливим елементом кожного уроку
є його практичне застосування, коли вчитель
допомагає учням адаптувати вивчену біблійну
істину до власного життя через життєві приклади, рольові ігри, домашні завдання, щоб
вони намагалися застосовувати біблійні
цінності та принципи у власному житті.
Отже, одним із методів навчання як будувати правильні стосунки дітей з батьками є навчально-виховна робота з учнями під час уроків
в недільній школі.
У багатьох місцевих церквах проводимо
спільні заходи для дітей і батьків (свято сім’ї,
біблійні вікторини, фестивалі творчості, змагання й т.і.), у яких беруть участь діти разом
із батьками і вчаться співпрацювати. Такі заходи допомагають батькам і дітям більше
дізнатися один про одного, здружитися,
відкривають сильні та слабкі сторони їхнього
характеру, а також здібності, що зміцнює родину.

— Чи є у вас певні програми, спрямовані
на навчання батьків?
— Так, одне із завдань роботи відділу полягає у розвитку співпраці з батьками. Адже батьки разом із вчителями — співучасники навчально-виховного процесу в недільній школі.
Працівники відділу розробляють матеріали
щодо навчання та виховання дітей і пропонують їх батькам. Дитячі працівники разом з пасторами церков переконують батьків у важливості виховання дітей на основі християнських
цінностей і принципів, звертають їхню увагу
на відповідальність перед Богом за виховання
дітей. На жаль, тепер часто буває, що батьки
мало турбуються вихованням дітей на основі
біблійних принципів або взагалі навіть самі
стають негативним прикладом для своїх дітей,
занедбавши християнські чесноти у власному
житті, демонструючи розбіжність між словом і
ділом.
Співпрацюємо з батьками в різних формах:
починаючи із батьківських зборів у класах недільної школи, загальноцерковних проповідей, спеціальних молитов, конференцій, семінарів, круглих столів, спільних свят місцевої
церкви та закінчуючи заходами на рівні регіону, області.
Наша мета — мотивувати батьків до
співпраці у навчанні та вихованні дітей, застосовуючи християнські цінності, та допомогти
батькам стати гідним прикладом для наслідування. Батьки повинні пам’ятати, що повсякденно демонструючи в житті своєї сім’ї практичну віру в Бога, вони таким способом
відкривають дітям свого Господа.
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Василь Паламарчук:
«Коли дитина, підростаючи, починає
свідомо відвідувати церкву, головними мають бути не заборони і обмеження, а залучення до праці в церкві»
Василь ПАЛАМАРЧУК, заступник старшого пресвітера
Волинського об’єднання церков ХВЄ, батько 9 дітей
— Як не важко говорити
про це, але всі ми визнаємо
той факт, що діти з християнських сімей не завжди є
відродженими людьми, які
пізнали Господа особисто.
Навіть напівжартома називаємо їх ДВБ (діти віруючих
батьків). А недавно з’явилося нове парадоксальне поняття БМВ (більш-менш віруючі). Як уникнути цього
явища в наших церквах?
— Тут я покладаю відповідальність не стільки на церкву, скільки на батьків. І головним вважаю н авіть не те,
скільки вдома моляться чи читають Біблію, хоча це, безумовно, дуже важливо, а те, про що
говорять удома. У книзі Повторення закону є звернення до
народу ізраїльського: «І покладете ви ці слова Мої на свої серця та на свої душі, і прив’яжете їх на знака на руці своїй, і
вони будуть пов’язкою між вашими очима. І будете навчати
про них синів своїх, говорячи
про них, коли ти сидітимеш у
домі своїм, і коли ходитимеш
дорогою, і коли лежатимеш, і
коли вставатимеш. І ти понаписуєш їх на бічних одвірках
дому свого і на брамах своїх,
щоб дні ваші та дні синів… були
такі довгі, як дні неба над землею». Тут важливе те, що і як
ти говориш про Бога. Чи показуєш ти дітям Бога славного,
могутнього, святого, справедливого, Який не потерпить,
щоб людина жила як-небудь?
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Якщо з самого початку
вам вдасться закласти це
в серця дітей, то згодом,
коли дитина виросте і
стикнеться з безліччю
негативних факторів, які
впливатимуть на неї,
вона бачитиме над собою
Бога, Який може дати перемогу, Який ніколи не
залишить, Який справедливо
карає і безмірно милує тих, хто
навертається до Нього.
Коли ви показуєте їм такого
Бога, Який будує Свої стосунки з дітьми не на заборонах, а
на любові та справедливості,
чекаючи від Своїх послідовників того ж у відповідь, тоді
діти, коли підростуть, будуть
мати правильний погляд і на
Церкву, і на чистоту та святість
життя, і на світ. Але в цьому
головну роль відіграє саме
спілкування батьків з дітьми і
та атмосфера, яка панує в домі.
Якщо батьки обговорюють дії
служителів чи інших християн, якщо батьки мало розповідають дітям про те, як їх змінює
Бог, як Він діє в їхньому житті
та Церкві, це негативно відбивається на дітях. Наші діти
мають бачити реальні випадки
того, як Бог оздоровив людину,
як хрестив Святим Духом, як
допоміг людині вийти з тої чи
іншої ситуації. Ми маємо показувати дітям реального Бога,
такого, Яким Він є насправді, а
не просто вимагати від них дотримання певної форми молитви, відвідування богослужіння
тощо, хоча, звичайно, це також
не відкидається.
Реальний приклад наших
взаємостосунків з Богом — це
найперший і чи не найголовніший фактор, який впливає на

формування у дитини правильного ставлення до Нього і бажання пізнати Його особисто.
І друге, коли дитина, підрост аючи, п очин ає свід омо
відвідувати церкву, головними
мають бути не заборони і обмеження, а залучення до праці в
церкві. Я помітив, що до 13-14
років діти дуже хочуть брати
активну участь у служіннях, і
якщо їх правильно спрямувати, то це бажання в них тільки
розвиватиметься. Діти можуть
розказувати вірші, співати, залучатися до відвідування хворих та інших видів служіння. І
таким чином вони прив’язуються до церкви і формують
правильне уявлення про Церкву як місце, де служать один
одному і де кожен важливий.
Якщо ж дитину залишають осторонь служіння, то вона втрачає інтерес до церкви, оскільки
не реалізувалася в ній, і починає шукати місця, де можна
було б себе реалізувати.
Тому ми приходимо ще до
одного критерію, на який мають звертати увагу і батьки, і
церква і, зрештою, самі діти.
Слово Боже каже: «Не дайте
себе звести, товариство лихе
псує добрі звичаї!» Ми маємо
слідкувати за тим, із ким
спілкується дитина. Якщо
більшу частину свого часу вона
проводить із тим, хто шукає

Точка зору
Господа, то, відповідно, вона
сама прагнутиме цього.
Наведу недавній приклад.
Мій син з товаришем поїхав у
село, де працюють місіонери. І
повернувся звідти зовсім іншою
людиною — сильнішою, більш
ревною і натхненою. У праці
вони стикнулися з певними
труднощами. Хлопці цілими
днями ходили від хати до хати,

звіщаючи людям про Бога. Сталося так, що вони опинилися в
центрі бійки хлопців із двох
сіл. Вони пережили страх,
відчули силу молитви і отримали Божу відповідь на неї, а ще
були дуже раді, що цієї бійки
не відбулося. Юнаки з великим
ентузіазмом і захопленням розповідали, як Бог змінив обставини і як ті хлопці слухали сло-

во про Христа.
Отже, ми маємо спонукувати наших дітей служити людям, шукати правильне товариство і самі б ут и для них
прикладом і опорою. Ми, батьки, передусім відповідальні за
те, щоб налагодити тісні стосунки з дітьми, і Господь хоче
нам у цьому допомагати.

Богдан Галюк:
«Церкву мають складати люди різних
поколінь. І тому таке сучасне явище,
як «молодіжні церкви», — не біблійне
й тимчасове»
Богдан ГАЛЮК, 27 років,
редактор християнської молодіжної газети «Рибка»
Я переконаний, що церкву
мають складати люди різних
поколінь. І тому таке сучасне
явище, як «молодіжні церкви», — не біблійне й тимчасове. Апостол Павло в Посланні
до ефесян звертається як до дорослих, так і до дітей (див. Еф.
6:1-4). Апостол Іван звертається до людей різних вікових груп
(див. 1 Ів. 2:14). Отже, в церкві
повинні пліч-о-пліч служити
Богові (а не просто уживатися)
люди різних поколінь.
Проблема ж виникає тоді,
коли одні не слухаються, а інші
не намагаються зрозуміти. А
якщо підійти до проблеми ще
скрупульозніше, то виявимо,
що всі негаразди виникають на
ґрунті взаємостосунків чи, правильніше, їх відсутності.
Процес виховання вимагає
терпіння, часу і постійності. Та
ще й безперервного підживлення у вигляді любові. В Едемському саду Бог посадив дерево
пізнання добра і зла як індикатор слухняності для людини.
Це дерево Бог не оточив висо-

ким муром, колючим дротом та
охоронцями по периметру із собаками (хоча саме так дехто ще
й сьогодні намагається уберегти своїх вже достатньо дорослих дітей від так зван их
«гріхів»: інтернету, телебачення, молодіжного фестивалю,
музики та ін.). Бог зовсім поіншому виховує людину. Знаєте як? Шляхом щоденних прогулянок по саду та особистого
спілкування. Коли востаннє
ти, служителю, подзвонив «молодіжному бунтівнику» зі своєї
церкви та запросив його на прогулянку берегом річки, щоб поспілкуватися та пізнати хоча б
трохи його душу та її устремління? А Бог робить саме так.
Цікаво, що іншого варіанту
згрішити, як тільки не послухатися Бога, перші люди не
мали, через те, що в них не виникало гріховних бажань і
їхній природі жоден гріх був не
відомим. Єдина гріховна можливість, що залишалася, так
це не послухатися Господа. Що
вони, на жаль, і зробили… Саме
тому для молоді всі благословення починаються з послуху.
Молодий друже, якщо від тебе
надт о багато вимагаю ть у

церкві, хоча б один раз послухайся старших (хай би якою,
на твою думку, принизливою та
непотрібною була настанова чи
вимога). Після того ти відчуєш
справжній смак послуху. Адам
стовідсотково міг заявити Богові, що їсти від всіх дерев раю,
окрім одного, — це принаймні
нелогічно. Однак, саме в послусі
Богові заховане наше благословення чи прокляття. І це потрібно усвідомити.
Як же налагодити взаємостосунки? Вважаю, що першим
повинен робити крок до примирення духовніший та зріліший.
І соромно від того, що дуже часто це роблять молоді люди.
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«Немає як такого конфлікту між поколіннями,
є конфлікт між позиціями»
— Світ, у якому живеш ти і
твої друзі, — який він? І чи розуміють його ваші батьки?
— Світ, у якому ми живемо,
можна охарактеризувати як
яскравий, амбіційний, швидкий і неконкретний. Саме це
провокує непорозуміння між
батьками та дітьми. Ми дивимося на світ не з тією швидкістю і не з того ракурсу. І в міру
певног о д освіду, набутого
нами, і досвіду та мудрості, які
мають батьки, ми оцінюємо ту
чи іншу ситуацію по-різному.
Тут не можна сказати, що хтось
категорично неправий і в когось
достеменна істина.
Непорозуміння можуть виникнути, починаючи з того, що
я п’ю чай без цукру, і аж до
того, що мені більше подобається не Давид, а, наприклад,
Девора. Ми дивимося на світ
більш душевно, емоційно. І в
15-20 років нам більш важливі
наші почуття, а тим, кому 4050, дуже важливо бачити в
усьому глибокий духовний
зміст. І вони забувають про
нашу душевність, емоційність,
що і породжує конфлікт як в побутових питаннях, так і в духовних.
— Що треба зробити і батькам, і дітям, щоб вичерпати
конфлікт?
— Батькам варто було б частіше згадувати, якими вони
були в 15-20 років. А дітям намагатися зрозуміти батьків і
поважати їх. Але те, чи ми матимемо повагу до старших,
певною мірою залежить і від
батьків. Якщо вони заклали її
в дитяче серце з ранніх років,
то, попри всі конфлікти, дитина поважатиме старших, зокрема й батьків.
А ще, я думаю, що вирішення конфлікту між батьками та
дітьми — це не однобічна дія.
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Тут треба докладати зусилля з
обох сторін. І діти в міру свого
становища часто поступаються
своїм розумінням. Але якщо
батьки не робитимуть кроків
назустріч дітям, а твердо стоятимуть на своєму розумінні, то
вирішити ці непорозуміння не
вдасться. Ми в усьому повинні
керуватися принципом консенсусу: я чимсь поступаюся і ти
чимсь, звичайно, якщо це не
порушує головних біблійних
істин.
— А як щодо духовних питань, де також виникають певні непорозуміння?
— Тут є один нюанс, і виникає він часто тоді, коли старше
покоління починає інтерпретувати Біблію на свою користь,
відстоюючи свої розуміння, які
не є фундаментальними з точки зору Біблії. Старше покоління, яке знає Біблію, часто
стверджує, що в Біблії так написано і так має бути (я говорю
тут не про фундаментальні істини). І молоде покоління або беззаперечно приймає розуміння
батьків чи старших, або ж взагалі відкидає його як щось застаріле й безглузде, і не робить
спроб знайти істину, яка часто
буває «золотою серединою».
Віра, 20 років
— Світ, у якому живе сучасне молоде покоління — який
він? І чи розуміють його твої
батьки?
— Світ швидкоплинний,
часу постійно не вистачає. А ще
це світ новітніх технологій, за
якими наші батьки не встигають вслідкувати, тому й не розуміють ні цього світу, ні нас у
ньому. Нові технології відповідно приносять нові поняття, а
отже, й нове світобачення, яке
в певних питаннях не відповідає тому, яке мають батьки. І

це провокує непорозуміння.
— Яким чином ти вирішуєш
це непорозуміння?
— Я не намагаюся якось
змінити їхнє світобачення чи
їхню думку, хоча роблю спроби
донести своє розуміння. Намагаюся певною мірою дослухатися до батьків, йти на компроміс.
— А чи батьки йдуть на цей
компроміс?
— Думаю, що йдуть. Частіше, правда, мама поступається нам у чомусь, вона якась
м’якша. Тато трохи жорсткіший у цьому плані.
— До якої межі батьки мають поступатися дітям?
— Вони мають поступатися,
це однозначно, як мають поступатися й діти. Але якщо це стосується біблійних істин, то ми
потребуємо твердості батьків.
Нам іноді хочеться дещо з того,
що говорить Біблія, змінити
так, щоб нам було зручним. І
тут тверде батьківське слово
багато важить, навіть якщо ми
не згоджуємося з ним і в той час
не приймаємо його.
Павло, 20 років
— Чи існує конфлікт поколінь? І як його уникнути?
— Я вважаю, що таке питання неправомірне. Не думаю,
що непорозуміння залежать від
віку. Той чи інший конфлікт
може виникнути між людьми
різних культур, різних виховань і т.і. Я знаю своїх однолітків, які відвідують іншу
церкву, і в нас з ними виникає
багато непорозумінь. І знаю
людей старшого віку, які чудово розуміють і відчувають те,
що і я. Тобто немає як такого
конфлікту між поколіннями, а
є своєрідний конфлікт між позиціями.
Олег, 22 роки

Посвятити дiтей Боговi
Не політика та економіка визначають майбутнє наших дітей,
а наше ставлення до них і наші
стосунки з Богом. Багато батьків,
на жаль, навіть не уявляють,
який колосальний вплив вони
здійснюють на життя своїх дітей.
Деякі мами й тати дивуються,
чому їхня дитина, яка ходила в
церкву і недільну школу, в 14
років раптом перестає вірити. Я
дам відповідь: вона побачила,
що вдома ви одні, а в церкві
зовсім інші. Вона не захотіла
бути людиною подвійних стандартів.
Вони не захотіли бути людьми подвійних
стандартів.
Мене дивують три юнаки, про яких розповідає Біблія. Вони були в підлітковому віці, коли
їхній народ потрапив у полон. Цар вирішив взяти юнаків полоненої країни і сформувати в них
певне ставлення до життя, вкласти в них свої
цінності, щоб вони могли служити йому. У свій
час батьки здійснили неймовірний вплив на цих
трьох юнаків. Їх забрали від них і повели в іншу
країну, ті ж вирішили не осквернятися стравами
з царського столу. Що змогли вкласти батьки в
дитячі серця, що в них залишився внутрішній
стержень віри і правильне ставлення до життя?
Хто сказав, що виховання наших дітей —
відповідальність школи? Даниїл, один з полонених пророків, перейняв від батьків величезний
спадок — стосунки з Богом. Політики приходили й відходили, царі змінювалися, а цей юнак
навчився служити Богові й бути корисним для
свого народу і своєї держави. Ніхто не зміг сильніше вплинути на нього, ніж його батьки. Вони
щось встигли дати своєму синові до настання
підліткового віку.
Ми намагаємося зробити своє життя більш
комфортним. Нам не подобається, коли діти
відволікають нас від якихось важливих справ,
тим більше якщо це стосується служіння Богові.
Ми іноді роздумуємо: «Куплю дитині комп’ютер,
щоб вона була чимсь зайнята і не заважала». Ми
намагаємося заповнити час і душу дитини якимись іграми, тим самим пропонуючи їй замінники цінностей.
Багато хто з нас прагнув мати своїх дітей так
само, як і Анна, про яку записано в Першій книзі
Самуїла. Але, випросивши в Бога дитинку, ми
не зробили того, що зробила ця жінка. Щоб виховати мужа Божого, пророка Самуїла, Анна
віддала його на служіння Богові. Її сину було три
з половиною роки, коли вона привела його в дім
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Божий. У цьому приклад батькам, з якого віку
треба починати наставляти дитину, щоб вона
потім радувала їх в житті. Моя порада: як тільки
ваша дитина буде віднята від грудей, несіть її в
дім Божий, присвячуйте її Богові.
У Біблії написано, що Анна не переставала
турбуватися про сина. Але вона зуміла зробити
щось велике в його житті — вона присвятила його
Господу. Саме цього нам так часто не вистачає
— здатності довіряти Богові більше, ніж собі.
Тому ми хвилюємося, переживаємо, хочемо дати
своїм чадам все найкраще: додаткову освіту, наймодніший одяг, іграшки, але перестаємо довіряти Богові. Ми обманюємося, якщо вважаємо, що
дитина, коли виросте, сама визначиться, як їй
жити і у що вірити.
Ви думаєте, що ваші діти з молоком матерів
успадкують знання Слова Божого, а також праведність та святість? Погляньте на великих людей з Біблії і зрозумієте, що завжди були ті, хто
здійснив на них неймовірний вплив. Це їхні батьки.
Іноді ми намагаємося домовитися з дітьми,
підкупити їх, тому що це найпростіше. Але в
Біблії не написано, що Ісус ходив у храм тому,
що тато обіцяв Йому велосипед. Не написано,
що Даниїл захотів отримати хорошу освіту, тому
що мама йому щось пообіцяла. Обов’язок батьків
— передати своїм дітям духовні цінності, навіть
якщо ваші батьки у свій час не зробили цього
для вас.
Багато батьків живуть з почуттям вини, що
чогось не змогли дати своїм дітям, коли вони
були маленькі. Тому продовжують опікувати їх
навіть тоді, коли їм за сорок. Але все, що потрібно
вашим дітям, — це показати щирі стосунки з
Богом і з ними.
Едуард ГРАБОВЕНКО,
начальствуючий єпископ
Російської Церкви ХВЄ
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«Господнє лице розпорошило їх, не дивиться більше на
них, бо вони не звертали уваги на обличчя священиків, до
старих вони ласки не мали...»
(Плач 4:16)
Проблема батьків і дітей
була завжди. Часто ми можемо,
дивлячись на наших дітей, думати: «У якому світі вони живуть», те ж саме думає молоде
покоління про старше. Але ця
проблема ніколи не поставала
так гостро, як у наш час. Наші
діти ростуть у зовсім іншому
світі, й нам іноді здається, що
ми з різних світів.
Але я хочу закликати молодих людей не грішити перед
старшим поколінням, нехтуючи його знаннями та досвідом.
Якщо у вас є цей гріх, я рекомендую покаятися. Я говорю не
тільки до дівчаток і хлопчиків
чи юнаків і дівчат. Можливо,
вам уже під 40, але ви все одно
не розумієте старшого покоління. Намагайтеся зрозуміти
старших людей, передусім своїх
батьків як фізичних, так і духовних.
В Ізраїлі вважалося прокляттям, коли молоде покоління залишалося без старшого.
«І не б уде старого в домі

твоїм…», — ці слова записані
з-поміж проклять за непослух
ізраїльського народу. Коли
мені було 17 років, я не розумів,
де тут проблема. Яке це прокляття?! Ну й не буде, то й не
буде. Але коли мені стало 30, я
відчув, що це все-таки проблема. Але вже у 40 переконався,
що насправді страшне прокляття — залишитися без старшого
покоління і вчителів.
Ось чотири основні моменти,
які розкривають глибину цієї
проблеми.
По-перше, якщо ми, молодше покоління, не переймемо у
старшого їхнього досвіду, не
тільки позитивного, але й негативного, ми не зможемо рухатися вперед, а топтатимемося на одному й тому ж місці.
Тоді ми приречені повторити ті
ж помилки, які робило старше
покоління. Але, що найстрашніше, ми починатимемо там, де
починали наші попередники.
Якщо ж ми візьмемо все, що
вони нам можуть передати, ми
почнемо свій шлях там, де вони
його закінчили, і підемо далі.
Ось у цьому мудрість.
По-друге, якщо ви тепер не
зрозумієте своїх батьків, якщо
не докладатимете зусиль для
того, щоб їх зрозуміти, то,

найімовірніше, вам буде дуже
складно зрозуміти наступне
покоління, яке прийде після
вас і також не розумітиме того,
що відчуваєте та переживаєте
ви. Намагаючись зрозуміти
старше покоління, ви зможете
зрозуміти й самого себе і покоління, яке житиме після вас.
По-третє, і це дуже важливо, благословляючи старше покоління, стоячи під його авторитет ом, ми маємо Боже
благословення з обітницею:
«Шануй свого батька і матір
свою — і буде тобі добре і будеш
ти довголітнім на землі».
Я дякую Богові за те, що в
моєму житті було безліч чудових вчителів. І це були не якісь
освічені богослови, це передусім були старші люди, з якими я спілкувався. Пам’ятаю
одну старшу сестру з нашої церкви, яка була дуже хворою і
дуже рідко приходила на служіння, але той час, який я
провів, спілкуючись з нею, був
дуже цінним для мене. Не кажу,
що вона завжди все говорила
мені достеменно правильно, але
ті уроки, які я отримав із цього
спілкування, ті істини, які
вона вклала в моє серце, є дуже
важливими, і особливо я це оцінив, коли подорослішав. І коли

По р а да

Поради від
Джеймса Добсона
— У мене є подруга, яка ставиться до
своїх дітей так, наче їм загрожує смертельна небезпека. Мені хотілося б дати своїм
донькам більше свободи, хоча їм тільки 9 і
10 років. Як ви думаєте, хто з нас правий?

я став старшим, то не раз шкодував про те, чому
частіше не спілкувався зі старшими людьми.
Тому, якщо вам за 40, і ви прожили всі ці роки,
нехтуючи старшим поколінням, його досвідом, успіхами і помилками, то ви обділили самих себе. Ті
люди, які мають великий життєвий досвід, із висоти допущених помилок можуть краще оцінити ту
чи іншу ситуацію. Тому візьміть від них все найкраще. Повірте, що це мудро. Вони благословлятимуть вас і ви будете насправді благословенними.
І четверте, на що б я хотів звернути увагу, благословення й помазання тих, кому ми служимо,
стане часткою й нашого благословення. І в цьому
особливий секрет зв’язку поколінь. Коли мені було
17 років, мені здавалося, що я знаю все. А ті,
старші, що вони розуміють? Коли мені стало 25, то
я відчув, що чогось все-таки не знаю, а вони щосьтаки й розуміють. Коли мені стало за 30, то я зрозумів, скільки ж я не знав! І найголовніше, я не
знав того, як багато було їм відомо. Коли ж мені
стало за 40, то я з жахом усвідомив: як же мало
вчився і скільки довкола мене було людей, у яких
можна було взяти так багато. Як часто я розмінювався на якийсь дріб’язок і втрачав істинне благословення. Тепер я усвідомив, що нічого не знаю.
Отож, якщо ви винні в зневажанні старшого
покоління, ще раз закликаю — покайтеся! Це стосується не лише молодих, а й старших людей. Можливо, ви вже самі на пенсії і ваших батьків і наставників вже давно немає в живих, але ви винні проти
них, покайтеся за це перед Богом.
Сергій ВІТЮКОВ

— Два десятиліття тому я порадив би вам
дати дітям більше свободи, тому що надмірна
опіка створює певні проблеми. Але сьогодні
я змушений погодитися з вашою подругою.
Оточення, в якому зараз виховуються діти,
драматично змінилося за останні роки. Небезпеки, про які ніколи не чуло наше покоління, заполонили школи і вулиці.
Був час, коли культура виступала заступником дітей, проголошуючи їхній захист від
усього шкідливого і аморального. Кінофільми піддавалися цензурі, музика прослуховувалася, а молоді неодружені пари не залишалися наодинці. Але наше покоління
відкрите для всякого зла та насильства.
Як ви можете захистити своїх дорогоцінних дітей? Не упускаючи їх з поля зору ані
на хвилину! Ніколи не довіряйте їх тому,
кого ви не знаєте особисто і кому не можете
довіряти. Не довіряйте хлопчикам-підліткам своїх дівчаток. Це дуже спірна рекомендація, але я бачив надто багато трагічних випадків насильства, причиною якого
була сексуальна цікавість, властива цьому
віку. Супроводжуйте дітей у школу й зі школи. Вчасно забирайте їх. Будьте уважні й
помічайте будь-яку незвичну поведінку, яка
може сигналізувати про сексуальне знущання з боку сусідів чи інших людей. Будьте готові захистити їх у будь-який момент.
Вам може це видатися надмірною обережністю. Але пам’ятайте, що середній педофіл
здійснює близько 150 актів насильства над
дітьми. Це триває близько 7 років до того
часу, поки вийде на світло. Діти зазвичай
надто залякані, щоб кликати на допомогу.
Не давайте сексуальному маніяку шансу використати ваших дітей.
І моліться про своїх дітей. Бог любить їх
більше, ніж ви самі, і я вірю, Він допоможе
вам потурбуватися про них. Щодня називайте їх імена у своїх молитвах перед Господом,
молячись не тільки про їхню фізичну безпеку, але й про їхнє духовне здоров’я. І якщо
ви робите все, щоб бути хорошою матір’ю,
віддайте своїх дітей в руки Бога і дозвольте
Йому допомогти вам нести цей хрест.
Джеймс Добсон, доктор філософії, провідний спеціаліст з проблем сім’ї та шлюбу
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Вернiться, дiти невiрнi…
Багатьох віруючих батьків
турбує те, як дивиться на їхніх
дітей Бог: чи Він їх рівняє з усіма язичниками, чи виокремлює
в особливу групу дітей з віруючих родин з особливими статусом і прихильністю? Я схиляюся до думки, що все-таки в
Божих очах наші діти особливі
і до них ставлення Бога також
особливе. На цю думку мене
наводить Біблія.
У Старому Заповіті праведним був один Ной, але врятувався від потопу він і саме його
сини — нічиї інші. Коли ангели прийшли виводити Лота з
Содому , то сказали йому:
«Зятів і синів своїх, і дочок
своїх, і все, що в місті твоє, виведи з цього місця» (1М.19:12).
Тобто в очах Божих був цінним
не тільки праведний Лот, але й
усе, що належало йому.
Благословення Божі успадкували разом з Авраамом, Ісаком і Яковом і їхні сини. Діти
всіх євреїв успадковували не
тільки свою національність,
своє єврейство, але і все, пов’язане з ним — Закон Мойсеїв,
звичаї своїх батьків і, звичайно, обітниці Божі. Бог дивився
на них як на частину Свого народу, як на спадкоємців батьківських благословень. І коли
Бог щось заповідав і обіцяв
єврею, то це стосувалося і його
дітей (див. 5 М.4:40).
У притчі Ісуса Христа блудний син мав у свого батька все
— і любов, і пошану, і багатство, і право, і працю. І не тому,
що був кращим за інших у нього, виділявся чеснотами чи талантами, просто він був його
сином. І навіть коли покинув
свого батька, то деякий час мав
успіх серед свого товариства і
жилося йому дуже добре.
У Першому посланні до коринтян апостол Павло радить
одруженим віруючим, у яких
чоловік чи жінка невіруючі, не
поривати з ними шлюбу заради
їхнього спасіння і благословен-
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ня своїх дітей. «Чоловік-бо невіруючий освячується в дружині, а дружина невіруюча освячується в чоловікові. А інакше
нечисті були б ваші діти, тепер
же святі» (1Кор.7:14). Отже, у
віруючих батьків святі діти.
Тобто особливі, не такі, як діти
атеїстів і язичників, та й усіх
нехристиян.
Звичайно, знаючи про свою
винятковість перед Богом,
наші діти можуть робити неправильні висновки: мовляв,
якщо ми вже такі особливі, то
нам багато дозволено того, чого
не можна іншим. Так само
схильні думати й окремі батьки. Але, виявляється, хоч і поособливому ставиться Бог до
дітей віруючих батьків, але це
не означає, що Він до них поблажливий. Чому? Тому що
вони, маючи спорідненість зі
своїми батьками не тільки
кровну, але й духовну, а отже
багато знають усього, що стосується Бога і спасіння, а тому
до них і більші вимоги. Як написано: «…Той, що знав волю
свого господаря, але … не вчинив згідно з волею його, буде
тяжко побитий» (Лк.12:47). А
ще не потрібно забувати, що
Бог справедливий, Він не дивиться на обличчя того, хто
згрішив, як написано: «А тепер
нехай буде Господній страх на
вас. Стережіться й робіть, бо
нема в Господа, Бога нашого,
кривди, ані огляду на особу, ані
брання дарунка» (2 Хр.19:7).
Знову ж таки у Старому Заповіті відхід дітей від батьківської віри і традицій кваліфікувався як відступництво, яке
суворо каралося. Діти після
цього втрачали Боже і батьківське благословення — і на них
падало прокляття, гірше, ніж
на язичників. У Книзі Повторення Закону описано, що отримають ті, хто занедбав Божий Закон , п ередан ий
батьками: «І скажуть усі ті народи: Для чого Господь зробив

так цьому Краєві? Що то за горіння цього великого гніву? І
скажуть: За те, що вони покинули заповіт Господа, Бога
своїх батьків, якого Він склав
був із ними, коли виводив їх з
єгипетського краю. І запалився Господній гнів на цей Край,
щоб навести на нього все прокляття, написане в цій книзі»
(1 М. 29:23-24,26). І псалмотворець небезпідставно стверджує: «…Відступники мешкати
бу дуть у спаленій сонцем
землі!» (Пс. 67:7).
Блудний син, покинувши
батька, бенкетував до певного
часу, доки не закінчилося батьківське благословення (батькові гроші). А потім опинився
у становищі, гіршому, ніж
язичники навколо нього. Тобто упав на соціальне дно — робив н айгіршу роботу (п ас
свині), яка не задовольняла
його найелементарніші потреби (був голодний).
О т ож, х оч у вірую чих
батьків і святі діти, але якщо
вони занедбають євангельську
віру своїх батьків — і підуть
своєю дорогою, житимуть звичайним світським життям, то
відчують на собі всю міру своєї
відповідальності за свій особливий статус. З ними Господь
почне поводитися як з відступниками. Звичайно, можна сперечатися, що віра не передається у спадок і що відступником
можна назвати тільки того, хто
прийняв хрещення, став членом церкви — і пішов у світ.
Але ж віра — це наслідок слухання Слова Божого, тобто наслідок знань про Бога і Його
заповідей, і отримує своє завершення відповідною дією — покаянням, хрещенням і богоу г одн им жит т ям. Д іт и
віруючих батьків переважно
знають про Бога усе те, що і їхні
батьки, і, можливо, навіть
більше за них. І великою мірою
від них залежить, чи приймуть
усерйоз те, що чують і знають,

чи відкинуть і зневажать. І,
звичайно, відповідатимуть,
якщо не зроблять відповідного
кроку до Бога, відповідатимуть
як відступники. Наші діти —
діти євангельських християн,
якщо будуть жити світським
життям, поза Євангелією і Церквою, то коли і не приймуть
водного хрещення – будуть
відступниками з відповідними
наслідками.
Я розмірковую над життям
знайомих і навіть рідних мені
нащадків віруючих батьків, які
обрали свій життєвий шлях
поза молитовним будинком і
євангельською вірою, — і не
бачу в їхньому житті повного
благословення. Один із моїх
братів у 27 років був убитий,
залишивши вд ову з двома
дітьми. У другого брата пропала безвісти доросла дочка, розлучена через нещасливе одруження, і залишила йому на
виховання маленьку донечку.
Третього брата покинула дружина з двома дітьми, він одружився вдруге, здається, щасливо, але на робот і отримав
травму, яку несправедливо
кваліфікували як побутову,
позбавивши його всіх компенсацій і відпровадивши додому
інвалідом. Усі вони працьовиті,

не п’ють, не курять і не сквернословлять (наслідок християнського виховання) — а мають стільки багато страждань,
що важко говорити про благословення в їхньому житті. Я запитав одного з братів: «Чого з
вами таке відбувається?» Він
відповів: «Така наша доля». Я
говорю йому: «Як ти думаєш,
чи могло б цього не бути, якщо
б ви жили згідно з вірою вашої
матері: покаялися, прийняли
хрещення, відвідували б молитовний будинок, проповідували?» Він не задумуючись сказав: «Мабуть, що цього не було
б». Звичайно, ті біди моїх
братів — не Боже покарання, а
наслідок їхнього вибору. Вони
знали, що їм потрібно зробити,
але не зробили. Вони відкинули материнські настанови, побажання, мрії — і пожали плоди свого рішення.
Усі ті страждання Господь
хоче використати як будильник для сонної душі відступника, щоб обдарувати її Своїм
світлом, коли вона прокинеться. Бо і для відступників у Бога
є милість. Як каже пророк
Єзекіїль, Він не має «вподобання в смерті несправедливого»,
Його вподобання «в тому, щоб
він повернувся з доріг своїх та

й жив» (Єз. 18:23)
У Старому Заповіті Бог через пророків часто звертається
до тих, хто відступив від Нього, закликаючи їх навернутися
і обіцяючи величезні благословення. Бо «і відступники мешкати будуть у Господа Бога також» (Пс. 67:19), відступники,
які повернулися до свого Творця і Спасителя. Пророк Йоіл це
знав, тому і закликав відступників: «…Наверніться до Господа, вашого Бога, бо ласкавий
Він та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий,
і жалкує за зло!» (Йоїл. 2:13).
Це саме було відкрито і пророкам Єремії, Амосу і Малахіі.
Вони також кликали тих, хто
відступив від Бога, повернутися до Нього.
Той же блудний син, повернувшись додому, отримав великі батькові дари і повну синівську реабілітацію (див. Лк.
15:11-24). Зауважмо, коли він
її отримав. Коли «розтратив
маєток свій», коли «став бідувати», коли «спам’ятався»,
тобто збагнув, який добрий
батько і що він втратив, покинувши його («Скільки в батька
мого наймитів мають хліба аж
надмір, а я отут з голоду
гину»), коли вирішив піти до
нього і покаятися у своєму
вчинку («Устану, і піду я до
батька свого, та й скажу йому:
Прогрішився я, отче...»), коли
реалізував своє рішення («І,
вставши, пішов він до батька
свого»).
Добре, коли наші діти надумавшись піти у світ, спочатку
поміркують, що вони набудуть
і що втратять, а заодно і згадають блудного сина. А ті, хто
вже у світі, нехай поспішають
повернутися додому, допоки
геть не збідніли. А Батько їх
чекає і приготував для них найкращий одяг, перстень на руку,
сандалі і чудовий бенкет.
Тож кличе Господь: «Верніться, діти невірні… бо Я вам
Господар…» (Єр. 3:14).
Василь МАРТИНЮК,
м. Луцьк
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«найбiльша проблема сучасностi —
великi знання i маленьке серце»
Віталій Лунго, 1959 року
народження, пастор церкви
«Вефіль» м. Чернівців, яка нараховує 605 віруючих, батько
п’яти дітей
— Брате Віталію, окресліть, будь ласка, свій шлях від
дитинства до служіння в церкві.
— Я народився у віруючій
сім’ї. Мої батьки щирі євангельські християни. Нас, дітей,
у них було семеро. Тато і мама
турбувалися про нас, як могли,
молилися, брали з собою на зібрання. А зібрання в той час проводили по хатах. Група
віруючих, до яких належали батьки, була
невелика, але вона згодом об’єдналася з іншою такою групою — і
в 1969 році офіційно зареєструвалася як церква. Це була перша п’ятидесятницька автономна реєстрована церква в Рад янському
Союзі. Тодішня влада
виріш ила з роб ит и
якийсь експеримент, чи що, хотіла побачити, що це за люди і
як себе будуть поводити. Спочатку зібрання проводили в
хаті однієї сестри, у великому
залі. Потім нам віддали синагогу — і в 1974 році на Новий
рік там відбулося перше служіння.
Скільки себе пам’ятаю, ходив з батьками на зібрання.
Після закінчення школи пішов
учитися в професійне училище.
У 1977 році я покаявся і в тому
ж році прийняв водне хрещення, а через два місяці Бог хрестив мене Духом Святим. Потім
військова служба. Було там багато переживань.
Коли повернувся з армії, долучився до праці в церкві. У нас
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частина членів церкви румуномовна, то брати вирішили, щоб
на служінні одна проповідь звучала румунською мовою, і мені
доручали перекладати. Їздив із
молоддю на євангелізації. У
1991 році церква вирішила будувати дім молитви. Нам виділили ділянку під забудову в
новому мікрорайоні, куди була
проведена тролейбусна лінія.
Мікрорайон зручний, ніби приліплений до центру. Спочатку
ми там поставили металевий
ангар для зібрань. У 1992 році
мене і ще одного брата вибрали

на випробувальний термін на
служіння пресвітера. 1993 року
мене рукопоклали на це служіння.
— Як працюєте в церкві з
молоддю?
— Щовівторка проводимо
молодіжні служіння. Розділили молодь на п’ять молодіжних
гуртків. Проводимо з ними
зустрічі, розмови. Відповідальні за гуртки координують роботу з молоддю. Останні два
роки почали практикувати домашні групи, на які запрошуємо невіруючу молодь. Правда,
у цих домашніх групах є свої
плюси і мінуси. Плюсом є те, що
вони невеликі і кожен її учасник може бути помічений і задіяний в роботі. Мінус — від-

сутність чіткої координованості між ними і церквою, коли
кожна група розглядає свою
тему, орієнтується на свого
лідера. Це може стати причиною поділу в церкві.
— Якщо у вас виявляв себе
конфлікт поколінь, то на
ґрунті чого?
— Частіше на ґрунті музики. У нас музика не заборонена. Але ми проти «важкої» музики, року, наприклад. Однак
дехто з молоді вводить такі елементи — і щораз більше. Ця
музика не тільки старшим не
подобається, але й багатьом молодим. На
жаль, саме лідери нею
захоплені, вони служіння без того не бачать. А музика має
дуже сильний вплив
на душу людини. Ця
гучна і ритмічна музика викликає певні
емоції, деякі душевні
та тілесні почуття, і
дехто з молоді плутає
святе з грішним, не
розрізняючи, коли на
них діє Дух Святий, а
коли музика. Музика
грає — «Слава Богу, алілуя!»,
музику виключили — тихо, ні
молитви, ні поклоніння.
— Що спричинило таке захоплення сучасною музикою,
що заради неї не бояться конфліктувати зі старшими?
— Я думаю, що десь не вистачило батьківського нагляду.
Батькам варто вникати в життя своїх дітей, слідкувати, що
вони слухають, чим захоплюються. І самим бути обережними в тому, що вони їм пропонують.
Ще в юності я став свідком
розмови двох віруючих молодих матерів. Одна жалілася, що
дитина, коли потрібно спати,
каверзує, плаче. А друга їй радить: ти транзистор включи,

постав у коляску чи колиску —
і дитина під музику спить, не
матимеш ніякого клопоту. Про
цю розмову я й забув. Згодом
під час розмови з молоддю про
сучасну музику один юнак сказав: «Ви не розумієте цієї музики, а ми в ній виросли». Думаю:
як віруюча дитина могла вирости в такій світській музиці? І
згадалася та розмова. Так,
поки дитина була мала, то не
було ніяких проблем, а як виросла — проблеми себе виявили.
Зрештою, усі майбутні конфлікти закладаються ще в дитинстві.
Діти віруючих батьків, які
відвідують лише вранішні зібрання, майже не бувають на
служінні. Побули трішечки в
неділю вранці — і пішли на
урок недільної школи. І так аж
до наступної неділі. Батьки на
роботі, і віра дітей формується
тільки тим, що вони почули в
недільній школі. Та й недільні
школи мають інколи негативний вплив. Їхні програми якогось західного варіанту, сказати б, ігрового. Там різні притопування, плескання, різні
рухи, сценки. Хоч і пояснюють,
що так дитина дуже добре запам’ятовує, але вважаю, що
можна подати матеріал цікаво
і просто, і він буде запам’ятовуватися без того усього негативу. Бо з часом простої сценки
стане мало, потребуватимуть
справжнього театру. І зібрання
перестануть бути зібраннями,
а якимись шоу, концертами.
Уже тепер вечірнє зібрання не
зібрання, а вечір. Та й хід зібрання нагадує хід світських
вечорів. Там вже є ведучий, щоб
всі інші не напружувалися, почували себе комфортно, щоб
відпочивали. Зібрання всетаки має вестися у спільних
молитовних і духовних зусиллях, у присутності Божій, у духовному єднанні, у діях Духа
Святого.
Усе, звичайно, не можна передбачити у роботі з молоддю.
Але дещо можна врахувати — і
ситуація не вийде з-під контролю, не буде надто драматичною.

Інтерв’ю до теми
— Що варто зробити служ ителям у цер кві, що б
конфліктів між старшим і
молодшим поколінням у них
не було?
— Найперше, керівники молоді мають бути наповненими
Духом Святим. Коли апостоли
вибирали дияконів, то тільки
тих, хто наповнений Духом
Святим. Це стосується і молодіжних служителів. Потрібно
обирати не просто тих, хто захотів і трохи знає Писання, а
тих, хто сповнений Духом Святим. Треба вникнути в те, яким
бачить це служіння кандидат,
як він думає вести молодь. Перед тим, як доручити служіння,
потрібно ще й встановити певний випробувальний термін.
Крім того, потрібно наглядати за домашніми групами,
щоб там викладалося євангельське вчення і туди йшли не
як на вечорниці, а саме на служіння, і це служіння щоб було
служінням як ззовні, так і за
суттю. Метою проведення цих
груп має бути не відпочинок, не
прогулянки, не відвідування
стадіону чи чогось іншого, а
навчання і поклоніння Богові.
Щоб там не налаштовували

проти церкви, бо Бог не приводить до розділення.
А ще молодь в церкві має
бути задіяною, бо інакше вона
шукатиме своїх способів себе
реалізувати. Хоча і тут не так
буває, як би нам хотілося , бо
дехто робить тільки так, як сам
хоче, а не так, як йому радять.
Каже: у мене немає такого бачення, тому я не буду так робити.
Можливо, потрібно переглянути програми недільної школи, спосіб і час проведення її
уроків.
— Чи можна якось узагальнити сучасні проблеми церкви?
— Я скажу, що одна з найбільших проблем сучасності —
великі знання і маленьке серце. Голова від знань велика, а
серце маленьке. На чому тепер
акцентують? Ми особливі, ми
виняткові, ми особистості, ми,
я — а Христа нема. Якийсь
егоїзм. Ось така сучасна тенденція і породжує багато проблем.
Потрібно ж акцентувати увагу
на Ісусі Христі, навчитися у
Нього служити людям.
Розмовляв
Василь МАРТИНЮК
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Емi Кармайкл:

Історичні постаті

серце,
вiддане дiтям

Можна віддати не люблячи, але не можна любити
не віддаючи.
Емі Кармайкл
На початку ХХ століття
місіонерка Емі Кармайкл стала для християнок усіх деномінацій у Великобританії зразком
християнського життя і самовідданого служіння. Тридцять
п’ять книг, які детально описують 56 років її служіння в
Індії, зробили її однією з найулюбленіших місіонерок усіх
часів. Надзвичайна скромність
цієї жінки, м’якість та щирість
поставили її в ряд тих рідкісних
особистостей, яких можна назвати «надто хорошими, щоб
бути реальними». Народилася
Емі Кармайкл у 1867 році в забезпеченій північно-ірландській сім’ї у селі Михайл. Одна
історія з її раннього життя оповідає про те, що дівчинка дуже
хотіла мати голубі очі, тому що
справжня ірландка, на думку її
друзів і її самої, мала бути саме
блакитноокою. Вона часто молилася, щоб Ісус змінив їй колір очей, і була розчарована,
що цього не відбувалося. Однак, ставши дорослою, вона
зрозуміла, чому Господь не
відповів на її молитву. В Індії,
куди Бог послав її на служіння,
всі були кароокими і їй було б
важче знайти їхню прихильність там, якби її очі були блакитними.
Коли дівчині було 18 років,
помер батько, і, як старша з
семи дітей, вона взяла на себе
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важку відповідальність за всю
сім’ю. Батько залишив їм багато боргів, чим прирік їх на важке існування. Невдовзі вони
переїхали в Белфаст, де Емі
вперше близько познайомилася з місіонерською роботою, що
перевернуло її життя і спонукало зростати духовно. Емі відчула покликання до місіонерського служіння і в 1893 році у
віці 25 років уже була в Японії.
Дівчині дуже важко давалася
мова, тому вона переїхала на
Цейлон, а згодом остаточно
визначилася з місцем служіння, де провела решту 55 років
свого життя без відпустки і поїздки додому.
Через кілька років після

приїзду в Індію Емі оселилася в
Донашпурі. Там вона несподівано для себе отримала особливе служіння, яке полягало у
спасінні храмових дітей, особливо дівчаток, від їх повної деградації. Саме за це її запам’ятали. Дівчаток продавали як
храмових проституток, спочатку ніби для того, щоб «видати
заміж за богів», а потім зробити доступними для індійських
чоловіків, які відвідують храм.
Це був один із «секретних гріхів» індуїзму, і навіть деякі зарубіжні місіонери, як стверджувала Емі, відмовлялися
вірити цьому. Деякі вважали,
що вона намарно витрачає час,
розшукуючи дітей, яких не

існує. Але Емі так не думала.
Навернені індійки, які більше
знали про місцеві звичаї, допомагали їй розкривати ці жахливі злочини.
Хоча вона не була одинокою
в подібних пошуках, та стикнулася з особливо сильним тиском опозиції. Її не раз звинувачували у викраденні дітей, і над
нею постійно нависала загроза
фізичної розправи. Тим не менше, Емі продовжувала роботу,
і до 1913 року, через 12 років
своєї місіонерської роботи, вона
зібрала під своє крило сто тридцять дітей. У наступні десятиліття сотні інших дітей були

врятовані та влаштовані в Донашпурі.
У 1931 році Емі Кармайкл
отримала серйозну травму, яка
прикувала її до постелі. Але
протягом останніх 20 років свого життя Емі могла писати книги і молитися за справу своїх
дорогих дітей. Вона померла в
Донашпурі в 1951 році у віці
83-х років. Її служіння продовжили її діти, які ніжно називали її Амма, що тамільською означає «мама». І саме матір’ю
стала для них ця жінка, яка
заради служіння відмовилася
від подружнього життя і не
мала власних дітей. Критикам,

які звинувачували її в тому, що
вона приділяє надто багато часу
задоволенню фізичних потреб
дітей, отриманню ними освіти і
формуванню їхнього характеру, що, на їх думку, ніяк не
відповідало євангельському
духу місіонерського служіння,
Емі відповідала: «Не можна
спасти душу і відразу вознести
її на небеса. Душі так чи інакше прикріплені до тіл. Оскільки не можна дістати душу і працювати над нею окремо, нам
доводиться працювати і над душею, і над тілом». Для цього
вона віддала своє життя.

Пошук дорогоцiнностей
— Мене звуть Перлинка. Я
втекла і прийшла до тебе, щоб
залишитися з тобою назавжди.
Служительки богів мене не
люблять. Моя мама мене також
не любить. Ніхто мене не любить! — з цими словами дівчинка вибралася на коліна Емі,
обвила ручками її шию і поклала свою кучеряву голівку їй на
плече.
Емі обняла дівчинку, її обличчя виражало крайній подив.
— Хто це? — запитала вона
літню індійку, яка стояла неподалік. Жінка розповіла все,
що знала. Емі нахилилася,
підняла з підлоги ляльку, зроблену з ганчірок, і дала дівчинці.
А старенька пішла геть.
— Добре, що ви повернулися, — прокричала вона, на
мить оглянувшись. — Храм —
це таке зле, нехороше місце!
Захоплена своєю новою іграшкою, Перлинка не вмовкала ні на мить. Вона розповідала Емі про все, що робили з нею
в храмі, про таке, від чого чорніло сонце і день перетворювався на темну ніч. А дівчинка ще
й показувала все на своїй ляльці.
Це було 7 березня 1901 року. Емі назавжди запам’ятала
цей день і розповідь дитини,

яка притискалася до неї. Почуте нею було неймовірно мерзенним…

* * *
Але якщо те, що розповіла
дівчинка, — правда, то треба
щось робити. Як добратися до
фактів? Будеш ставити запитання, то натикатимешся тільки на зачинені двері. Індія —
країна таємниць. Тільки через
три роки наполегливих пошуків Емі, нарешті, вдалося
виявити, звідки храми беруть
собі дівчаток та хлопчиків.
Тим не менше, вона робила
все, що могла. Спочатку розіслала листи всім знайомим місіонерам. Ніхто нічого не знав.
Дехто навіть натякнув, що в неї
надто розігралася уява. Працівники державної соціальної
служби дещо знали про це, але
не могли нічого довести.
Одного разу Емі ночувала в
одному з придорожніх готелів,
призначених для мандрівних
священнослужителів та пілігримів. Сидячи на підлозі, вона
зі своєю супутницею спостерігала за тим, як майстер складає
квіткову гірлянду, вміло нанизуючи на шнурок суцвіття олеандра. Її супутниця обережно
ставила запитання людям, які
зупинилися в готелі, а Емі

уважно слухала. І ось що вона
почула. Якщо в когось помирала жінка під час пологів, то
вдовець посвячував свою новонароджену донечку для служіння в храм. Зрештою, вона
нікому не потрібна, а так не доведеться наймати годувальниці, та й на весілля потім витрачатися. Це була їх перша
зачіпка — перша і дуже важлива.
Іншого разу вони почули
розмову, яка долинала через
тонку стіну.
— Три доньки! Це надто багато. Позбався хоч однієї.
Почулися придушені жіночі
ридання.
— Віддай одну в храм. Хіба
це не гідна справа?
Ще вони дізналися, що якщо, наприклад, у сім’ї помирав
батько, мати могла продати
одну з доньок в храм. Якщо
сім’я так бідувала, що не вистачало грошей навіть на рис,
можна було продати в храм своє
немовля. Коли якась дитина
хворіла, то батьки не раз давали клятву, що віддадуть її богам, якщо ті пошлють їй зцілення.
Якщо в подружжя не було
синів, вони віддавали в храм
доньку. Тоді вона ставала «ритуальним сином» і отримувала
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право успадковувати майно і
проводити поховальні обряди.
Якщо першою в сім’ї народжувалася донька, батьки посвячували її в храм на служіння богам з молитвою про те, щоб
наступним у них народився
син.

* * *
Згодом колишня служителька храму, яка стала християнкою, підтвердила чутки
про те, що в Індії ведеться
підпільна торгівля дітьми.
Щоб зробити з дівчинки
храмову служницю, її виховання треба було починати дуже
рано, інакше не вийде навчити

* * *
Одного вечора вона сиділа на
підлозі в затіненій частині веранди караван-сараю. На ній
було індійське сарі, і вона їла,
правою рукою зачерпуючи рис і
карі з загальної посудини. Сходинками піднялося декілька
чоловіків. Кожен із них шанобливо привітав її так, як в Індії
вітають жінок вищої касти
брамінів. Її помічниця Поннаммал, яка сиділа поряд, усміхнулася про себе, а Емі відчула неймовірну радість. Перемога!
Тепер вона по-справжньому
увійшла в Індію — справжню
Індію!

* * *

її як слід. У храм часто віддавали новонароджених дівчаток,
тому що віддати доньку богам
означало отримати їхню прихильність. Іноді дівчаток зачиняли в задніх кімнатах храму
й карали, якщо ті вибігали на
вулицю. Іноді дітей карали розпеченим залізом, роблячи знак
у непомітному місці. Іноді просто били.
Дівчаток учили читати і
змушували вивчати напам’ять
безліч віршів, причому більшість з них були сповнені різних непристойностей. Дитина
з самого початку привчалася до
гріха. Ще до того, як дівчинка
набувала здатності обирати хороше і відкидати зле, її інстинктивне почуття моральності
робилося настільки спотвореним та зламаним, що розум
просто втрачав будь-яке вміння
обирати.
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Емі вела щоденник і в одному з записів розповіла про свою
поїздку в село, де мати хотіла
продати свою дев’ятирічну дівчинку у великий храм Тутикорні. Емі благала її не віддавати дитину. «Приїжджайте
через тиждень», — сказала їй
мати, яку майже переконали
докази місіонерки. Весь цей
довгий тиждень Емі тільки те й
робила, що молилась, а потім
поспішила назад в село. Пізно!
Нагодована сонними порошками, дівчинка лежала на підлозі, а мати з хвилини на хвилину чекала, що приїде служителька храму, щоб забрати
свою чергову жертву.
Далі в щоденнику знову згадується та ж сама дівчинка. Із
записів ми дізнаємося, що її
видали заміж за одного з богів.
Після того вона прожила ще
рік, а потім померла в таких
муках, що чоловік, який був із
нею в той момент і став винуватцем її смерті,
втік із храму, затикаючи вуха, щоб
не чути її крику.

* * *
Емі ніколи не
була такою вдячною Богові за негативну відповідь на
її дитячу молитву
про блакитні очі,
як у той день, коли
вона, натерши об-

личчя та руки кавовим розчином і одягнувши індійське сарі,
сама спробувала увійти в храм.
Емі знала, що блакитнооку
іноземку розірвуть на шматки,
якщо та спробує увійти в храм.
Але в такому індійському наряді їй, можливо, вдасться хоч
дещо дізнатися про дітей, які
живуть тут. Мимо священиків
вона пройшла у внутрішній
двір, де було темно, і тільки
жовті факели тьмяно освітлювали стіни. У серці храму, в чорному святилищі був розташований жахливо пот ворний
ідол, оточений каганцями з
оливою з палаючими ґнотиками, — і це був єдиний бог, відомий людям, які приходили
сюди. І хоча в усій Індії тисячі
людей гинули від голоду, цього
ідола постійно обсипали тоннами м’ятих бананів.
Раптом у темній задній кімнаті Емі помітила шістьох пухкеньких індійських хлопчаків.
Вона було вирушила до них,
але до неї тут же підбіг священик і відпихнув її вбік.
Вона щільніше загорнулася
в сарі, краще прикрила обличчя і, весь час благаючи про Божий захист, увійшла в наступну кімнату. Там стояли в ряд
десять гарненьких дівчаток чотирьох-шести років і чогось чекали. Вони були одягнені в
шовкові сарі, їхні руки і ноги
сяяли дорогоцінним камінням,
у повітрі повис запах дорогих
пахощів, а у волосся були вплетені квіти. Очі дітей були великі
від жаху. Вони стояли непорушно, наче статуї. Тут привідкрилися двері, з-за яких вирвалися звуки дивної, страшної

музики. Потім звідти вийшов
священик і повів їх за собою.
Значить, це правда. Тепер у
неї самої не було сумнівів. Але
як же переконати в цьому інших? Вона повернулася додому, відчуваючи, як до горла
підкочується тужлива і мерзенна нудота.
Її дорожня сумка завжди

книги Об’явлення, 21:20. Раніше, коли Емі читала й пояснювала цей вірш, дівчинці дуже
сподобалося слово «Аметист».
За цим відбулися просто
неймовірні події! Уже в червні в
Емі було 17 дітей, які навернулися до Христа, і ще шестеро
малюків, врятованих від продажу в храм.
І саме в той час батько одного сімейства прямо запропонував Емі купити в нього восьмирічну доньку за сто рупій. Та чи
правильно платити за це гроші?
Эмі довго молилась про це, але
оскільки йшлося про дитину, в
неї не було часу і права вагатися. Вона заплатила те, що від
неї вимагали, а потім помолилася про те, щоб сто рупій звалилися на них буквально з
неба. Через десять днів прийшов
чек на потрібну суму від людини, яка нічого не знала про те,
що відбувалося. Тоді всі переконалися в тому, що спасінням
дітей керує Божа рука.

була приготовлена для того,
щоб у будь-який час вона сама
чи її помічниця могла зірватися з місця на пошуки дитини,
яку, за чутками, збираються
продати чи віддати в храм, — і
спробувати вмовити батьків не
робити цього.

Але з часом християни, які
помітили нову роботу Емі, почали постійно повторювати:
«Взагалі-то місіонери приїжджають сюди не для того, щоб
бавити немовлят».
— Яка ж ти місіонерка? —
запитав Емі один її приятель.
— Ти ж просто нянечка-гувернантка!

* * *

* * *

Проти Емі піднімалися цілі
кампанії, які несправедливо
бруднили її репутацію. Однак
усі колишні неприємності були
дрібницями в порівнянні з тим
фурором, який викликала перша книга Емі про Індію «Як все
насправді». В ній Емі розповідала правду — стримано, намагаючись не перебільшувати.
Але християнський світ нічого
не хотів знати. «Така книга
може серйозно підірвати справу місіонерства», — писали Емі
друзі з Англії. Тим не менше,
вже тоді книгу довелося перевидавати цілих 12 разів.
«Господа також звинувачували в тому, чого Він ніколи не
робив, — часто заспокоювала
себе Емі. — Люби, прощай — і
побачиш втіху від Господа».
Але навіть зі своєю живою
уявою Емі навряд чи могла заглянути вперед і побачити, що
через десять років вона стане
матір’ю для двохсот дітей, а до
кінця її життя таких малюків
буде майже тисяча.
Це було майже неймовірно…
З книги Лоїс Хоудлі Дік
«Пустіть дітей приходити
до Мене»
Фотоілюстрації з книги
Емі Кармайкл
«Бутон лотоса», 1912 р.

Минуло довгих три роки.
Емі помітила, що всюди, при
найменшій можливості отримати дитину, одразу ж з’являлися служителі храму, щоб купити малюка собі, начебто в них
був надприродний нюх.
І ось 1 травня 1904 року настав ще один радісний пам’ятний день. Вдалося врятувати
ще одну дівчинку, присвячену
батьками в храм. Страшну угоду вдалося відвернути. Емі взяла немовлятко на руки. Цю
тринадцятиденну крихітку послав до них пастор християнської церкви, якому вдалося перехопити її майже перед носом
у служительки храму. Перлинка вибрала для дівчинки ім’я з
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Воля Божа у мосму життi
Дитинство
Я народився у сім’ї віруючих
батьків. З дитинства був навчений Слова Божого, молитві. Я
бачив дію сили Божої в житті
людей. Моя мама часто хворіла. Повертаючись зі школи, я
не знав, чи вона вдома, чи в
лікарні: у неї вроджена вада
серця. Багато разів, коли вона
була в критичному стані, я бачив, як віруючі молилися;
був свідком, як хвороба
відступала — і мама одужувала. Одного разу, коли батько був на роботі,
ми, діти, зголодніли і стали просити в матері їсти,
а вона каже, що не має
сили щось приготувати, і
порадила нам молитися.
Після молитви мама встала з постелі.
У моєму житті був час
випробування. Я не хотів
бути таким, як усі, жити
й вірити, як усі. Я особисто хотів бачити силу Божу, хотів практично використовувати свою віру в
Бога. Шукав чогось особливого від Бога. Моє становлення як члена церкві
не було швидким, а займало
багато часу особистого богошукання.

Початок місіонерства
Коли я був в армії, із нашої
церкви в Кам’янці група місіонерів поїхала в Удмуртію — і
там завдяки їхній праці утворилася євангельська церква. Я
так само мав намір поїхати кудись на місію. Але сталося так,
що Іван Зінчик, відомий християнський радіопроповідник,
запросив мого брата Леоніда
Загарюка приїхати на Полтавщин у. Я також поїхав на
Полтавщину (міста Пирятин і
Чорнухи), не плануючи залишитися там на постійно. Побачив, що життя місіонера важке, воно залежить від багатьох
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обставин, а я прагнув до незалежності. Усілякі поради (навіть добрі) сприймав як провокацію.
Та Бог хотів, щоб я був саме
на Полтавщині. Я це чітко зрозумів, але не погоджувався з
Ним, бо вважав себе нездатним
бути хорошим місіонером, служителем церкви. Час від часу
для спокою совісті, заробивши

кошти на дорогу, збирав євангелізаційну групу з нашої церкви і приїжджав на Полтавщину проводити євангелізаційні
заходи.
Одного разу під час такої
поїздки місцевий служитель з
Лубен запропонував нам приїхати в Оржицю. Мені не сподобалися відвідини цього містечка, бо була відчутна тяжка
духовна атмосфера. Але саме
тоді я ще раз відчув голос Божий: «Чи ти будеш на Полтавщині?» Я боявся обіцяти Богові, бо бачив багатьох людей,
які обіцяли, але потім не виконували обіцянки. Я не хотів
поповнити їхнє число, тому не
погоджувався. У мене вже були
налагоджені стосунки для бізнесу в Німеччині. Якби я пішов

С ві дчен н я
по шляху заробітчанина, ясно,
що вже не могло б бути й мови
про працю місіонера. Я навіть
казав Богові, що буду жертвувати більше на місіонерську
працю, тільки б моя совість
мене не турбувала щодо особистого місіонерства. Саме тоді я
планував одружитися, і в мої

плани на той момент ніяк не
вписувалася праця місіонера.

Аварія
Саме тоді по дорозі з Оржиці
пізно ввечері трапилася досить
неприємна пригода, яка сприяла тому, що я залишився саме
в Оржиці. Ми побачили у світлі
фар жінку, що лежала на дорозі. Я зупинився і підійшов до
неї, і в цей момент зустрічний
автомобіль на величезній швидкості збив мене і ту жінку. Боже
чудо, що я взагалі залишився
живим! Крім багатьох травм, я
мав тяжкий відкритий перелом
ноги. Майже рік проходив інтенсивне лікування. Мене збив
місцевий кримінальний авторитет, який прийшов до мене в
лікарню і поставив умову, щоб

я збирав речі і тихенько їхав
додому, не піднімаючи шуму. Я
не осуджую того чоловіка, Бог
йому суддя. Але це вже було
проти моєї совісті.
Я розумів, що та аварія —
це пункт моєї зупинки. І от, лежачи в лікарні, Бог знову почав конкретно говорити до
мене. На той момент я побачив,
що я закривав своє серце для
прийняття Божої волі. Я покаявся і пообіцяв служити Богові
згідно Його волі. Коли ж зрозумів, що пунктом мого місіонерства буде Оржиця, яка спочатку так мені не сподобалася,
то в серці знову почалася боротьба, але врешті мусив погодитися.

Оржиця стала рідною
домівкою
На сьогодні я живу з сім’єю
в Оржиці. На Полтавщину переїхали мої батьки і четверо
рідних братів. По суті з одним
наміром — послужити для Господа. Це вже інше свідчення
Божої слави — як мої батьки
погодилися в поважному віці
приїхати на нове, необжите
місце. За світськими мірками,
в тому, що ми приїхали сюди,
нема ніякої логіки, матеріально нам було краще жити на Буковині, але ми наперед поставили виконання Божої волі.
Місцеві люди не можуть повірити в справжню причину моєї
присутності на Полтавщині,
вбачаючи в цьому якийсь матеріальний зиск. Зиск є, але з погляду Небесного Царства! Я дякую Богові, що Він вибрав для
цього й мене. Донині Бог шліфує мене і робить здатним (саме
завдяки труднощам) приносити добрі плоди для Божої слави. Ми спільними зусиллями
купили будівлю, яку реставрували під дім молитви, богослужіння відвідують шістдесят
осіб. Окрім Оржиці, ми виконуємо євангелізаційну працю
ще в декількох селах району.
Вже є місцеві віруючі брати, які
так само працюють на Полтавській Божій ниві.
Валерій ШМІДТ,
Полтавщина

Для чого потрiбнi
страждання?
Періодично у моїх дітей виникають всілякі захоплення. То
музика, то гімнастика, то карате... Іноді відразу і одне, і друге, і
третє... От тільки до серйозного рівня вони навіть і не намагаються дійти, тому що це вимагає не тільки серйозного ставлення і
посвяти, а й... страждання. У цирковому — розтяжки м’язів, в
карате і боксі — синці. Навіть щоб на гітарі грати навчитися, і то
треба над власними пальцями познущатися!
А чи можна взагалі досягти професійного рівня в чому-небудь,
не піддаючи себе більшим чи меншим мукам? Запитайте про це в
олімпійських чемпіонів! Скільки травм у кожного з них!
А що таке наша віра в Христа? Хобі? Захоплення? Недільна
забава?
«Бо для мене життя — Христос…» (Фил. 1:21). Автор цих слів
відомий усім, хто тримав в руках Біблію. Ми із задоволенням цитуємо його слова, але чи варто наслідувати його спосіб життя?
Чому Павло піддавав своє життя стільком небезпекам? Мабуть,
тут справа зовсім не в його любові до страждань, а саме в прагненні досягти високого поклику!
«Кажу так… не тому, що я вже досягнув, або вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув
був мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки,
забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі»
(Фил. 3:12-14).
Я не вірю в страждання заради страждання, але я також не
вірю в ліниве християнство без зусилля і зростання... Що вибрати: прагнення до високого поклику чи обмежитися кволенькою,
хиткою вірою? Особисто мені хочеться максимуму, от тільки щоб
дійсно «пізнати Христа, і силу воскресіння», ну ніяк не вийде перестрибнути або обійти ось цей пункт — участь в Його стражданнях...
Хочеш стати професіоналом, будь готовий бути випробуваним...
«Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього, і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з
власною праведністю, яка від Закону, але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його й силу Його
воскресіння, та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті,
аби досягнути якось воскресіння з мертвих» (Фил. 3:8-11).
Світлана АНДРЄЙЧЕНКО,
Монголія
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Християнство –
Ісус Христос — основа християнства, центр віри кожного
християнина, мета помислів і
бажань, а також джерело сили
християн. Тому без пізнання
Ісуса Христа, без зустрічі з Ним
немає справжнього християнства. А всі наші чесноти без
Ісуса Христа не мають ваги і
якогось особливого значення.
Апостол Павло, нащадок багатого єврейського роду, римський громадянин, високоосвічена і вельмишановна особа, яка
користувалася довірою навіть
первосвящеників, коли зустрівся з Ісусом і пізнав Його ласку
і велич, то сказав: «…Я ради
Нього відмовився всього, і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа…» (Фил.3:8,9). Так
високо він оцінив Ісуса — понад усі свої скарби і всю свою
славу. Щось подібне відбувається з кожною людиною, коли
їй відкривається Господь Ісус
Христос.
Зазначу, що всі зміни у нашій свідомості, яка є свідомістю язичника, супроводжуються внутрішньою боротьбою.
Автор Послання до євреїв звертається до віруючих: «Згадайте ж про перші дні ваші, як ви
просвітилися й витерпіли запеклу боротьбу страждань»
(Євр.10:32). Ця «запекла боротьба страждань» відбувалася не ззовні, а в серці тих, хто
просвітився, і боротьба ця відбувалася між старим розумінням Бога, себе, спасіння і тією
істиною, яка раптом осяяла
розум і серце.

Мені також довелося пройти певні етапи внутрішнього
дискомфорту до християнства,
до пізнання Ісуса Христа.
Як і більшість моїх співвітчизників, я вважав себе християнином. А жив, як мені хотілося, звичайно, в межах своїх
можливостей. До храму ходив
рідко, багато чого не розумів.
Бог мені здавався далеким. Я
був відносно задоволений собою
і своїм життям. Але коли вступив у педагогічний інститут, то
через деякий час побачив усю
міру своєї порочності. Виявилося, що я не такий уже й здібний
до науки, як мені здавалося, не
такий талановитий, як би мені
хотілося, побачив, що мені подобаються шумні компанії, алкоголь, подобається сказати
неправду і багато чого, за що
мене почала осуджувати совість. Я відчув глибоке невдоволення собою і почав шукати
вихід зі свого сумного становища. Але замість того, щоб іти
зі своїми проблемами до Бога,
взявся вирішувати їх сам. Мені
здавалося, що зможу себе вдосконалити. Зацікавився психологією, окультними практиками. Зокрема, зачиту вався
Клізовським, Блаватською,
Реріхами. Придбав собі томи
«Агні-йоги», підручник із хатха-йоги, «Бхагаватгіту» і багато чого, що на мій погляд, мало
б мене зробити кращим. Але мій
стан погіршувався, я почав потерпати від тяжких депресій.
Що дивно, то я, той, хто
вважав себе християнином, ку-

пував собі найрізноманітніші
релігійні і теософські книжки,
а на Біблію не звертав уваги.
Повертаючись назад і аналізуючи коло свого спілкування,
приходжу до висновку, що це
було загальною хворобою студентства, а можливо, і всієї
нашої української інтелігенції.
На превеликий жаль, переважну більшість із нас цікавило
язичництво, індуїзм, буддизм,
різноманітний окультизм, тільки не християнство, тільки
не Біблія, тільки не Ісус Христос. Такий стан кожного з нас,
тим більше інтелігенції, вважаю шкідливим як на особистісному рівні, так і на національному, державному, бо
руйнує її християнські підвалини.
У той час я писав вірші, у
яких оспівував смерть, зокрема самогубство. Мені здавалося, що це єдиний вихід із проблем. Хоча, слава Богу, боявся
щось заподіяти собі.
І ось одного разу, коли я читав одну теософську книжку, у
якій описувалося, який могутній Бог, який Він усезнаючий і не обмежений у Своїх діях
і можливостях, мені раптом
відкрилося, що цей далекий
Бог не так уже й далеко, що
жодна вправа і жодна людина
мені не допоможе, а тільки Він.
Це було прозріння. Я сповз з
ліжка на коліна і почав плакати. Справді, є Бог, і Він може
мені допомогти! З того часу почав свідомо звертатися до Нього. Відвідував служіння, а ос-

Шановні радіослухачі!
Запрошуємо на зустріч у радіопередачі «Жива надія»,
що започаткована Іваном Зінчиком,
яка виходить в ефір щопонеділка о 21.30
на першій програмі Українського радіо.
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це I с у с Х р и с то с

новне — купив Біблію і з великим зацікавленням її читав.
У світлі Біблії бачив себе ще
гіршим і розумів, що моральної
чистоти досягти не зможу, не
зможу досягти святості Ісуса, і
це мене ще більше бентежило.
Розумів, що моє християнство
— це елементарне язичництво,
побудоване на егоїзмі, на власних бажаннях, яке поставило
в центр мою особу і хоче, щоб
навколо неї крутився Всесвіт.
Це мені завдавало багато болю.
Але я уже знав, до Кого йти зі
своїми стражданнями. Тільки
до Бога. Що й робив, щиро молився і далі читав Біблію. У той
час змінилися і мотиви моїх
віршів. Тепер я у них благав
Творця мені відкритися, мені
допомогти.
Усвідомлення себе великим
грішником і власної неспроможності звільнитися від гріхів
було одним із дуже важливих
кроків до пізнання Ісуса Христа. Без цього усвідомлення
немає покаяння і немає потреби у Тому, Хто прощає. Зрозу-

мівши, що я настільки грішний, що заслуговую від Бога
найсуворішого покарання, і
збагнувши, що сам не можу
відпокутувати своїх гріхів, почав страждати ще більше. Це
був дуже важкий тягар. Тепер
розумію, чому люди відганяють
думки про свою гріховність. Із
цими думками п рих одить
страх, біль, бо ж руйнується
той підмурівок, який вони вибудували для себе, щоб почуватися впевнено. А це потрібно
пережити. Отож, у своїх стражданнях я почав каятися перед
Богом у гріхах, просити прощення в Нього — і одного дня
мій розум осяяла спасенна думка: Бог любить і мене, прощає і
мені гріхи мої ради Господа
Ісуса Христа, дарує і мені спасіння. Більше того, Він називає
мене Своєю дитиною і обіцяє
Своє піклування у цьому житті
і у вічності. Це сталося як глибоке переживання зустрічі з
Господом Ісусом Христом під
час проповіді на одному з євангельських служінь. Ось саме це

осяяння, це переживання і стало початком мого справжнього
християнства, початком моїх
стосунків з Ісусом, початком
пізнання і прагнення наслідувати Його. Я зрозумів, що християнство — це Ісус Христос,
це пізнання Його, це насолода
Його любов’ю і віддяка любов’ю за Його любов.
І у цьому разі змінилися мотиви моїх віршів. Я заспівав
пісню хвали і вдячності своєму
Господу.

* * *
Ім’я Господнє на вустах моїх,
Солодке серцю і солодке слуху.
Ісус, Ісусе! В ранах у Твоїх
Любові маю вічну запоруку.
Ісус, Ісусе — музика звучить.
Ісус, Ісусе — світло дивне сяє.
І серце радо й ніжно тріпотить,
Бо поряд Він, бо Він мене чекає.

Василь МАРТИНЮК,
м. Луцьк
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Знеструмлене християнство
Якось на одній християнській конференції несподівано
не стало електричного струму.
Те, що погасло світло, було ще
півбіди. Найгірше — не працювали мікрофони, відеокамери,
музичні інструменти. Після декількох хвилин героїчних
спроб продовжити хід конференції ведучий змушений був
оголосити перерву, доки буде
усунена поломка…
З цієї нагоди пригадується
ще один випадок, про який
йшлося в одному документальному відеофільмі. Він був присвячений одній з грізних сил
природи: обледенінню. Серед
численних прикладів, які приводилися у фільмі, запам’яталася ситуація у Канаді, яка
склалася років 10 тому. Через
збіг погодних умов одного дня
значна частина території країни виявилася покритою товстим шаром льоду. Він був
скрізь: на гілках, дротах електроліній, будинках. Найстрашніше те, що вага льоду була
такою великою, що ламалися
не лише столітні дерева, але й
міцні високовольтні опори. В
результаті третина Канади залишилася без електроструму.
Життя на декілька днів у високорозвинутій країні завмерло…
Але особливо запам’яталися слова коментатора щодо цієї
події. Він сказав: «Якби щось
подібне сталося років 100-150
тому, цю природню катастрофу
мало хто й помітив би. Звичай-

но, було б слизько ходити, були
б поламані дерева, але на повсякденне життя це майже не
вплинуло б». Населення тоді не
було прив’язане до ліній електропередач, до розкладу поїздів
та автобусів, за продуктами не
потрібно було їхати в супермаркет. Люди були самодостатніми, тобто мало залежали від
зовнішніх штучно-технологічних обставин.
Що ж, за все потрібно платити. І за науково-технічний
прогрес теж. Нинішні жителі,
особливо у цивілізованих країнах, практично на усі сто відсотків залежні від зовнішньої
інфраструктури: і в побуті, і в
спілкуванні, у переміщенні, у
роботі, у відпочинку.
Подібна ситуація нерідко
складається і в духовній сфері.
Християнство в більшості випадків звикло до «цивілізованого», комфортного існування.
Відсутність прямих переслідувань, зростання матеріального
добробуту сприяє виникненню
так званих «тепличних» християн. Вони, як рослини з теплиці, можуть нормально жити
і служити Богові лише при
відповідному «кліматі». Достатньо їх винести на свіже по-

вітря, а тим більше на негоду,
як вони хворіють, а то й вмирають. Служіння Богові можливе лише за певних цивілізованих умов та сприятливого
клімату.
Якось при розмові з лідером
«електромузичної» групи прославлення церкви з новітньою
формою богослужіння запитав:
«А ви зможете провести служіння прославлення «без розеток», без музичних інструментів?» Він хотів щось пояснити, але, видно, зрозумівши
нелогічність таких пояснень,
лише винувато посміхнувся:
«Не знаю, скоріше всього, що
ні…»
Ще один випадок з практики місіонерки, яка працює в
Монголії. Зауважуючи хороші
риси жителів цього краю, вона
констатує один досить неприємний бік їхньої поведінки. Вони
на усіх іноземців (і росіян також) дивляться як на людей, які
їм щось винні. Останнім часом,
пише вона, в Монголії великими темпами поширюється мормонізм. Десятками утворюються громади, будуються церкви.
Причина банальна: мормонські
місіонери — люди багаті, і,
отже, можуть чимось допомог-

ти. Нерідко місцеві віруючі, які мають якесь служіння у церкві,
служать доти, доки їм платять. Тільки виникають проблеми з виплатою заробітної плати, вони ідуть в іншу церкву, де пропонують
більше. В монгольському місіонерстві непоодинокі випадки, коли
більш багаті місіонери «перекуповують» цілі церкви…
Гріш ціна такій вірі і такому служінню, коли вони залежать
від грошей чи зовнішніх обставин. Гріш ціна таким християнам,
які йдуть на богослужіння тоді, коли сприятлива погода, є комфортний транспорт і зручні стільці в церкві. Горе таким віруючим,
які можуть прославити Бога чи увійти в Його присутність лише за
допомогою гучної музики та спецефектів. Мені особисто не раз
доводилося бачити невдоволення на обличчі моїх дітей, яким не
вистачило місця в автомобілі і тому доводилося йти на богослужіння пішки «аж цілих півтора кілометра!» І в той же час знаю
людей, які в радянські часи гонінь, маючи велике особисте господарство, кожної неділі добиралися до церкви за 30 кілометрів і
часто пішки.
Це добре, що у нас нині немає гонінь і є всі умови для служіння
Богові. Але якщо раптом щось зміниться? Чи буде звучати пісня з
душі, коли вона раптом обірветься у гучномовці? Чи будемо жертвувати в церкву, коли виникнуть проблеми з бізнесом чи знизиться зарплатня? Чи підемо на богослужіння, коли нас попередять, що за це чекає ув’язнення?
Справжня віра в Бога не залежить ні від матеріальних статків,
ні від економічного чи політичного стану країни, ні від технічного
прогресу. Даниїл залишився вірним Богові у чужій язичницькій
державі. Єремія проповідував навіть тоді, коли державні та
релігійні діячі погрожували йому смертю. Йов твердо вірив у Божі
обітниці навіть тоді, коли втратив все і сидів прокажений у попелі. Апостол Павло добровільно відмовився від перспективного
кар’єрного росту, комфорту та благополуччя ради проповіді Євангелії. Він так говорив про це: «Умію я й бути в упокоренні, умію
бути й у достатку. Я привчився до всього й у всім: насищатися й
голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в Тім,
Хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі» (Фил. 4:12,13).
Що ж, апостоле, твої слова особливо актуальні в третьому цивілізованому тисячолітті. Дав би Бог, щоб було побільше таких
християн, як ти, які вірують свідомо та безкомпромісно, служать
не за щось і лише за певних умов, які виконують Божу працю
навіть тоді, коли обставини цьому не сприяють. Дав би Бог!
Юрій ВАВРИНЮК

В. Перов, фрагмент картини «Проповідь на селі»

Антирадянська
усмiшка
Інколи корисно оглянутися в минуле. Ну, не у зовсім далеке, а скажімо так, років на
30 назад, у добу «розвинутого
соціалізму». Світле майбутнє
комунізму вже було на горизонті, проте так і залишилося
недосяжним, як лінія горизонту, до якої скільки не йшов би,
так ніколи і не наблизишся.
У Церкві Христа-Спасителя, що у м. Луцьку, три години проходило служіння, присв я чен е
па м’я ті
т их
християн, які за віру в Бога
платили високу ціну – хто
власним життям, хто ув’язненням на довгі роки, хто
стражданнями жорстких переслідувань від атеїстичної
«совєцької» системи. Іван
Мельник, у минулому в’язень
за віру в Христа, розповів про
одного християнина, який за
прикладом Христа вирішив
мовчати перед суддями. На
жодне із запитань він не відповідав, лишень інколи усміхався. Вердикт радянського суду
був у дусі того часу. Ось він:
«Осудить (такого-то) за то, что
злонамеренно молчал и антисоветски улыбался…» (сьогодні не перше квітня). Думаю, що вирок було приведено
в дію і закінчити варто словами відомого кіногероя: «Да
здравствует советский суд, самый гуманный суд в мире…»
За віру в Христа завжди
потрібно було платити. Без
цього вона ставала дешевою і
кишеньковою, для приватного користування.
Тоді — ціною свободи, а
інколи й життям. Тепер… А,
власне, що готовий я заплатити за ідею Христа та Євангелії
тепер?
Випробовування свободою
під силу сильним.
Микола СИНЮК
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Благословення чи прокляття?
На початку ХХ століття завдяки відкриттю Альберта Ейнштейна людство дізналося про теорію відносності. І попри те, що
об’єктом його дослідження було рівняння електродинаміки, ця
теорія знайшла своє місце у всіх сферах людського життя. Все у
світі відносне! Про що йде мова? Що відносно чого? А швидше,
хто відносно Кого! Залежно від місця, часу, ваги, навколишніх
умов середовища один і той же предмет рухається по-різному.
Ми — люди, і все, що з нами відбувається, завжди перебуває у
прямій залежності від Бога і наших стосунків із Ним.
Хочете підтверджень моїх
слів? Погортаймо сторінки
Святого Письма, починаючи з
Буття.
«І сталось, як рушали зо
Сходу вони, то в Шинеарському краї рівнину знайшли, і оселилися там. І сказали вони
один одному: Ану, наробімо
цегли, і добре її випалімо! І сталася цегла для них замість каменя, а смола земляна була їм
за вапно. І сказали вони: Тож
місто збудуймо собі, та башту,
а вершина її аж до неба. І вчинімо для себе ймення, щоб ми
не розпорошилися по поверхні
всієї землі. І зійшов Господь,
щоб побачити місто та башту,
що людські сини будували її. І
промовив Господь: Один це народ, і мова одна для всіх них, а
це ось початок їх праці. Не буде
тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чи-

нити. Тож зійдімо, і змішаймо
там їхні мови, щоб не розуміли
вони мови один одного. І розпорошив їх звідти Господь по
поверхні всієї землі, і вони перестали будувати те місто. І
тому то названо ймення йому:
Вавилон, бо там помішав Гос-

подь мову всієї землі. І розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі» (Буття 11:29).
Я впевнена, що ви добре
знаєте цю історію, але порівняймо її з наступною, не
менш відомою: «Коли ж почався день П’ятдесятниці, всі вони
однодушно знаходилися вкупі.
І нагло зчинився шум із неба,
ніби буря раптова зірвалася, і
переповнила ввесь той дім, де
сиділи вони. І з’явилися їм язики поділені, немов би огненні,
та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились
Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, як їм Дух
промовляти давав. Перебували
ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під
небом. А коли оцей гомін зчинився, зібралася безліч народу,
та й диву далися, бо кожен із
них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою!»
(Дії 2:1-6).
Зверніть увагу, що, незважаючи на той факт, що ці історії
описують різні епохи, різні обставини, врешті-решт, абсолютно різних у ставленні до
Бога людей, вони мають дещо
спільне.
У кожній з цих подій фігурує однозначний факт — Бог
надприродним способом дав
людям здатність говорити

різними мовами. Однак у першому випадку це спричинило крах
імперії, а в другому — утворення
Церкви! Як і чому так відбулося?
Одне і те ж явище, «різні
мови» в різних випадках для
людей були прокляттям або ж
благословенням – усе залежало
від становища людських сердець
щодо Бога! У першій історії люди
шукали свого, прагнули прославити власне «его», і Бог показав,
що слави достойний лише Він,
поставивши між ними мовний
бар’єр. У другому випадку, спостерігаючи за палаючими для служіння серцями апостолів, Господь зруйнував мовний бар’єр,
давши їм духовні «інші мови»,
зодягнувши апостолів силою згори, щоб привернути ще більше
людей для Царства Божого.
В інших сферах життя теорія
відносності теж діє. Статеві стосунки, наприклад, самі по собі не
є гріхом. Та до шлюбу вони будуть прокляттям, а тільки в
шлюбі стануть благословенням.
Гроші теж не є злом, але той, хто
отримав їх нечесним шляхом,
витратить їх на те, що його зруйнує, а той, хто добросовісно заробив, вкладе їх в те, що збудує
його сім’ю.
Інтернет сам по собі теж не
зло. Проте хтось там шукає порнофільми, а хтось — благовістить невіруючим через форуми
та соціальні мережі.
Ейнштейн мав слушність —
усе взаємовідносне. Від людини
залежить стан її серця перед Богом. Її власне бажання бути залежним від Бога чи ні — це гаран тія успіху або н евдачі,
благословення або прокляття.
Оксана КОНОНЕНКО,
газета «Рибка»

У р о ки жи т т я

Умом Россию…
Російська мова (як і українська) — одна з найважчих у світі.
Не більш легкою виявляється для багатьох і російська манера
висловлювати свої думки. Те, що росіянин зрозуміє якимось
шостим чуттям, для іноземця, навіть знайомого з мовою, це
залишиться за межами розуміння.
Пам’ятаю один діалог між представниками російськомовної України та гостями зі Швеції. Не пригадую все коло питань, які обговорювалися, але у відповідний момент мова зайшла про можливість візиту у Швецію. Чи наші брати
висловлювалися недостатньо чітко, чи проблеми були у перекладі, але гості ніяк не могли почути конкретної відповіді.
Нарешті один із них запитав: «Так ви точно приїдете, чи просто так кажете?» Відповідь, яка прозвучала, можна з повним
правом віднести до розряду перлів російської словесності: «ДА
НЕТ, НАВЕРНО, ТОЧНО»!
Отримайте насолоду, будь ласка, ще раз від цього шедевру:
«ДА НЕТ, НАВЕРНО, ТОЧНО»! Дві пари слів в одній фразі,
які взаємно виключають одна одну! Але найбільш смішним є
те, що всі ми досить добре зрозуміли сказане, що засвідчили
схвальні кивки. Той, хто запитував, запитально подивився на
перекладача, перекладач на нього. Якийсь час перекладач мовчав. Потім приречено сказав англійською: «Мэйби», тобто
«можливо». Напевне, у шведській мові не знайшлося такого
слова, яке б виражало усю глибину російської думки. Швед
закивав головою, і сказав теж англійською: «Добре…» Погодитися було найкращим виходом із ситуації. Остання моя думка була, коли дивився на тих, що віддалялися: «Бідний перекладач!»
Мені подумалося: а якби Бог розмовляв з нами подібним
чином? «Господи, а якщо я увірую в Тебе, я точно спасуся, чи
Ти просто так кажеш?» — «Та, ні, діти Мої, напевне, точно!»
Я подумав про те, як важливо іноді щоб нам відповідали
точно та недвозначно. Як важко жити у світі, де немає чіткої
межі між «так» та «ні», як легко обманутися напівтонами істини. Ця історія навчила мене висловлювати свої думки так, щоб
в іншої людини не було жодної можливості зрозуміти мене неправильно. Так чинив Господь, так робили апостоли.
А тепер прочитайте слова апостола: «Бо іншого вам ми не
пишемо, тільки те, що читаєте та розумієте, а сподіваюсь, що
ви й до кінця зрозумієте» (2 Кор. 1:13). Оце підхід! Нам би так!
А втім… хто боронить?
Михайло ЮНАКОВСЬКИЙ
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Помер Девід Вілкерсон. Помер не своєю смертю. Розбився
в автокатастрофі. ЗМІ повідомляють, що автомобіль, яким
він керував, виїхав на зустрічну смугу… а там вантажівка.
Пастор помер на місці, його
дружину в тяжкому стані доправили в лікарню.
Цілий день мене, і напевно
багатьох, мучило єдине питання: «Чому?» Чому, Господи,
все склалося саме так? Звичайно, проповідник вже не молодий (79 років), багато служителів не доживали і до його
років. Однак, все ж таки, чому
помер такою смертю? Невже ж
роками плідного служіння не
заробив собі кращої долі? Невже не заслужив упокоїтися у
власному ліжку, насиченим
життям, знаючи від Бога про
наближення дати своєї смерті,
попередньо приготувавши останню проповідь, якій судилось би стати заповітом для
молодого покоління?
Відносно останньої проповіді, то нею став запис 27
квітня у блозі проповідника,
розсилку якого я отримав сьогодні вранці.
«КОЛИ ВСІ ВАШІ ЗДІБНОСТІ ПІДВЕЛИ. Богові приємно, коли ви переконалися,
що всі ваші здібності непридатні. Ісус сказав Фомі: «Тому
ввірував ти, що побачив Мене?
Блаженні, що не бачили й увірували!» Блаженні ті, хто вірить, коли немає доказів від-

повіді на молитву, коли усі засоби не привели до успіху. Ви
повинні прийти в місце безнадійності — до кінця ваших зусиль. Любляча вами людина
стоїть на порозі смерті — і
лікарі не дають надії на життя.
Смерть, здається, неминуча.
Ось коли полчища сатани страхом та запитаннями атакують
розум: «Де твій Бог тепер? Ти
молився, поки не стало сліз. Ти
постився, стоячи на обітницях. Ти вірив». Хула на Бога
прийде в розум: «Молитва не
спрацювала. Віра зрадила. Не
вір Богові. Це не спрацьовує!»
Навіть постане запитання
щодо існування Бога. Таке запитання сатана ставить століттями. Божі мужі та жінки
переживали такі атаки. Ті, хто
проходить долиною тіні смертної, почуйте це слово. Плачучи
в темній та жахливій ночі, ви
скоро почуєте шепіт Отця: «Я з
тобою. Я не можу сказати чому,
але одного прекрасного дня все
буде мати зміст. Ти побачиш,
що це не було випадковістю,
але частиною Мого плану. Це
не був провал з твого боку. Тримайся. Дозволь Мені обійняти
тебе у хвилину болю». Улюблені, Бог ніколи не підведе, але
буде діяти з добром та любов’ю.
Коли усі ваші ресурси підведуть
вас, Його любов буде переважати. Тримайтеся за віру в Нього. Стійте в Його Слові. Бо
немає іншої надії у цілому
світі».

Думки про жахливу смерть
пастора Вілкерсона бентежили
мене цілий день. Увечері, сидячи на кухні, я думав про те, що
сталося, і вкотре перевіряв свою
віру, пропускав її через сотні
можливостей та варіантів, уявно креслив шкалу власного зростання у пошуках Бога.
В останні роки все більше
людей зверталися до пророцтв
Вілкерсона, і небезпідставно.
Те, що він пророкував у далеких 1970-х роках збулося безпомилково. Для декількох поколінь цей проповідник став
уособленням слова від Бога. Він
був нашим героєм, мостом до
неба, «Іваном Хрестителем 21
століття». І в тому не було жодної його вини, а тільки заслуга: він повірив прикладу свого
батька-пастора — вибрав долю
безперечного служіння, безкомпромісно повірив Слову Божому, щодня зрощував свою
віру, ради неї не боявся експериментувати, а відважно пішов
на поклик любові до гріховного притону нью-йоркського безбожництва… Про Вілкерсона
можна говорити ще дуже багато. Коли всі сміялися, він плакав, зіткнувшись із першим усп іх ом,
відмовився
від
задоволення переключати канали телебачення в готельному номері на користь Біблії. До
певної міри він був диваком свого часу. Багато хто не розумів
його, друзі часто не погоджува-

Iван Хреститель
21 столiття

лися, недруги критикували. А
він продовжував слухати голос
Божий.
Важко описати словами,
ким для мене був Девід Вілкерсон. У той час, коли, підрісши,
я вже розумів, для чого мої дід,
баба і батьки відвідують церкву, чому ревно моляться та допомагають іншим, Вілкерсон
уже був пророком свого часу.
Пам’ятаю, як з трепетом я дивився фільм «Хрест і ніж» про
молодого худого проповідника,
який під загрозою смерті
відважно проповідував ганстерам Нью-Йорка і навернув їх до
віри в Бога. Потім читав його
пророцтво про останній час.
Пам’ятаю, багато разів приходив в покаянні до Бога після
прослуховування його проповідей. Признаюся, деколи запозичував його думки для своїх
проповідей. І про це не соромно
зізнатися навіть зараз. Значно
пізніше в Донецьку в ексклюзивному інтерв’ю христ иянській молод іжній газеті
«Рибка» Нікі Круз розповідав
про всі деталі того пам’ятного
вечора у його житті і про свого
теперішнього друга Вілкерсона, який тоді, як виявилося,
був за мить до смерті. А я не міг
повірити, що це той самий Нікі,
про якого читав у дитинстві.
Тільки тепер вкотре переконуюся — Девід Вілкерсон слухав
голос Бога, і результатом цього стало його життя.

Я пив чай і пригадав трагічну історію життя останнього
пророка Старого Заповіту —
Івана Хрестителя. Не впевнений, що того дня, коли слуги
Ірода внесли на полумиску голову проповідника дочці Іродіади, ще жили його старенькі
батьки, однак друзі та учні, без
сумніву, засумували та розгубилися. Не знали вони тоді, що
їхній учитель помре в молодому віці та ще й такою ганебною
смертю. Не знаю, чи змогли
вони належним чином (з почестями) поховати тіло того, до
кого збиралися «весь Єрусалим, і вся Юдея, і вся йорданська околиця» (Мт. 3:5), і який
мав Слово від Господа та проповідував про покаяння і наближення Царства Божого.
Звичайно, ми б сказали:
«Іван заслуговував кращої
долі», а хтось би насмілився
назвати його смерть «Знаком
від Господа» (маю на увазі висловлювання Руслана Гуржія:
«Вилкерсон конечно великий
евангелист, но в последнее время он увлёкся фундаментальными пророчествами, воспевающие кару Божию. Совсем
недавно я написал что ему надо
было в сейсмологи идти, а не в
пасторы. И что примечательно
в его гибели? А то, что увлёкшись знаками от Господа, когда несчастные случаи и катастрофы трактуются как кара

Божия за грехи, он попал под.
свой же суд» http://drugoe.us/
ar ticles / 33-r eligion / 9628david-wilkerson). Але Іван Хреститель виконав усю волю
Божу для свого життя, через
яку і для якої народився на цей
світ.
Вілкерсон мав слово від
Бога. За життя його слухала
значно більша кількість людей, аніж Івана Хрестителя. І
він теж проповідував про наближення Царства Божого. Як
Іван, він не догоджав людям, а
в першу чергу Богові. І помер
пророк 21 століття як пророк
першого століття.
Девід Вілкерсон уже вдома.
Звичайно, тільки Бог знає
життя людини, але щирим серцем надіюся, що сталося саме
так. І вірю, що матиму честь
разом із ним та всіма вірними
«пити від плоду виноградного»
на вечері нашого Господа!
Пролунала його остання
проповідь. Прозвучало останнє
підбадьорення Девіда Вілкерсона. Але не останнє підбадьорення Христа. Бо Той, Хто підняв
Вілкерсона, Хто зміцнив і зростив його віру, може те саме
зробити і в твоєму житті. Тому
що Він — живий повіки! Ім’я
Йому — Ісус Христос!
Богдан ГАЛЮК,
м. Івано-Франківськ

Лк. 1:37; Мт. 17:20

* * *
Травинці неждано тягар звалився на плечі
І жаром війнуло, немов із розкритої печі, —
Бо там, де травинці зростати призначено Богом,
Надумав собі хтось асфальтом стелити дорогу.

Пое тична ст ор і нка

* * *

Травинку притиснув тягар до землі. Стемнілось…
Комусь бо ходити не просто по стежці хотілось:
«Ми тут хазяї, прокладемо широку дорогу».
Вони гордували місцем травинки від Бога.

Коли йдеш не за кордоном десь,
А у нас чи по селі, чи місті,
«Обережно! У дворі злий пес!» —
Часто прочитаєте на хвіртці.

Та всупереч волі людей дивна діялась справа —
Земля під асфальтом їй воду й повітря давала.
«Для Бога ж нема неможливої жодної речі! —
Казала травинка й старалась розправити плечі. —

Не берусь перевіряти це:
Є такі — господарям загроза,
Але знаю, що спрадавна пес —
Друг людині й помічник в господі.

Призначення маю — під сонцем Творця прославляти.
Йому все можливо!» — й завжди намагалася встати.
І з кожним зусиллям звершалося диво таємне:
Міцніла вона й ворушилась, хоч тісно, хоч темно.

Електричні до дверей дзвінки
В час недавній люди повставляли,
А раніше Мушки та Рябки
Гавкотом про чийсь прихід звіщали.

Насправді, в цій справі була двох надій суперечка:
«Для Бога нема неможливої жодної речі!» —
Єством всім травинка міцніла в надії на Бога,
Ослабла ж надія отих, хто стелив цю дорогу.

Їх кусатися ніхто не вчив;
А було — й не замикали двері,
Ну а нині — що вже тих замків!..
І собаці — доля невесела:

«Й тобі все можливо!» — якось із небес пролунало.
Травинка всі сили напружила раптом і... встала.
Асфальтом розбіглись, мов промені, тріщини раптом —
Бо й тверде покриття ненадійним буває часто.

«Весело і не махни хвостом,
Не лизни захожого привітно!» —
А научать, щоби був «злим псом»
Згідно із табличкою на хвіртці.

«Для Бога нема неможливої жодної речі!» —
І зліва, і справа є ті, хто випростує плечі.
Потріскавсь асфальт. Хазяям для ходіння — стежинка,
Й на ній усміхається, славлячи Бога,травинка.

Гріх у людях душі остудив —
І вони, і їх «злі пси» нещасні.
О, якби Ти їм, Господь, відкрив,
Що спастись не знехтували шансом!

«Для Бога нема неможливого!» — всі ми це знаєм.
Хай притча оця про травинку усім нагадає:
Як сила життя в ній, так віра у нас чинить диво.
Тож каже Господь: «Тим, хто вірує, теж все можливо!»

В покаянні Ти той лід сердець
Розтопив би в нашому народі.
«Обережно! У дворі злий пес!» —
А чомусь читається: «… господар!»
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* * *
Отакий ми народ. Я народжена саме із нього.
Є характер людини і має характер народ.
І не десь, а у нас «як тривога, тоді і до Бога» —
І молитви, й пости, і пожертви,
щоб зглянувсь Господь.
Ми народ працьовитий. Ми вміємо й любим робити.
По найважчих роботах це ми розбрелись по світах.
Не верітки на посаг — ми вілли будуємо дітям.
Що було б, як посіяли б скрізь на полях?!
Є немало сімей, де радіють десятій дитинці;
Знов дитячі візочки в містах і у селах навкруг;
Ще не правило в нас: для батьків —
престарілих будинки,
І не вигоди ради друга підтримує друг.
Є немало всього, та ще цінності всі не згубили.
Тих, хто Бога шанує, немало-таки серед нас.
Не порожні в нас храми і в будень, тим більше
в неділю;
Бачить Бог, хто удома коліна схиляє всякчас.
Ми про себе говоримо: в нас «як тривога — до Бога».
Мабуть, це про загал. Є в цій приказці
ще кілька слів.
Не нагадую їх я так само, як вади народу.
Я подякую Богу за те, що нас так полюбив!

* * *
На березі зустрілись дві любові.
Одну іще потрібно довести —
Ісус давав доручення Петрові:
«Паси овець й за Мною слідом йди!»
Іван любов свою довів на ділі.
Улюбленець Ісуса був, де й Він.
Злякались учні, та з любов’ю сміло
Іван — в первосвящениковий двір.
Його там знають, не кують в кайдани.
Сказав сторожі — увійшов й Петро.
В ту мить важку присутністю Івана
Ісуса серце втішене було.
Як описав він, що було в Пілата,
То, мабуть, свідок тих подій і сам.
Був під хрестом, де Господа розп’ято, —
Юдеїв й римлян не злякався там.
Ісус цінив оту любов велику,
Яку Іван до Нього проявив:
Людину найдорожчу під опіку
Йому Він, Свою матір, доручив.
Ісус попереджав про час спокуси —
Іван той час відважно перейшов:
Любов вела Івана за Ісусом,
А зберегла Ісусова Любов.

Що в Ісусі Христі українцям дає Бог спасіння,
Що пшеницю й картоплю так щедро
нам родять поля.
Що там та екологія! В Бога — здоров’я насіння,
Від страшних катаклізмів збережена наша земля.

Воскреснувши, Господь наш біля моря
Сказав для розуміння кілька слів:
Не березі зустрілись дві любові —
Того, хто мав довести, й — хто довів.

Ще нас милує Бог! Він не хоче, щоб тільки тривога
Спонукала народ Його пильно й завзято шукать.
Українці! Схиляймо серця щиро, вдячно до Бога.
Бог для вдячних сердець іще більшу дає благодать.

В час нелегкий ми живемо із вами:
Спокус тепер — попробуй розберись!
І Петри є, і є таки Івани —
Хто спокусивсь і хто не спокусивсь.

Я люблю Україну. Бог дав мені тут народитись.
Тут співа соловей, квітне мальва, гірчать полини.
Хай почує Господь українців, як будуть молитись,
Щоб у Божому Царстві раділи спасінням вони!

Ще зовсім трохи — й Джерело Любові,
Сама Любов – Христос прийде до нас.
Діла Іванові й діла Петрові
І вміст сердець Він знає без прикрас.

Ольга ЛАЗАРУК

Що є в стосунках з Господом взаємність,
Не лиш життя Івана довело.
У вічнім Царстві Божім достеменно
Побачимо, як з іншими було.
Христос ще багатьом дає завдання,
Немов Петру, щоб вірним був у нім
І не втручавсь до того, що з Іваном
Він чинить, як з улюбленим Своїм.

К о м п л е кс
Чи може християнин бути закомплексованим? Років з десяток тому я б категорично відповіла, що ні, бо саме навернення до
Христа звільнило мене від багатьох комплексів, які гнітили мене.
Та за півтора десятка років ходження за Христом та набуття як
позитивного, так і негативного досвіду, я зрозуміла, що це можливо. І саме ця закомплексованість стоїть на заваді нашому духовному зростанню.
Згідно з визначенням, закомплексованість — це хворобливий
егоїзм, зосередженість на собі, своїй найчастіше уявній недосконалості. Відчувати себе недосконалим — це не так вже й погано.
Саме це відчуття приводить нас до покаяння, до усвідомлення
Божої всемогутності і благодаті. Головне тут не втратити істинного орієнтиру, яким є Бог, і не сконцентруватися на собі, намагаючись досягнути праведності своїми силами.

Закон дисциплінує
До навернення я вважала
себе щирою православною. Та
й, чесно кажучи, моя перша
сповідь у православній церкві
була не менш щирою і усвідомленою, ніж покаяння в протестантській церкві. Відмінним
було не відчуття, а розуміння
того, як далі провадити життя.
Щоб догодити Богові, колись я
мала ходити в церкву, ставити
свічки, молитися, сповідатися,
причащатися, дотримуватися
посту й інших церковних постанов. І коли я цього не робила, то відчувала себе недосконалою.
Пригадую, коли я жила в
гуртожитку, під час посту моєю
їжею був консервований салат
із хлібом. І ось одного разу, зайшовши в кімнату трохи пізніше, я побачила, як сусідки
доїдали мій салат із засмаченими салом макаронами. Я обійшлася тоді хлібом і чаєм. Але
почувалася переможцем, хоча
в серці було невдоволення на

подруг. Та я все ж виконала закон, і мені це було зовсім неважко.
Закон дисциплінує. Його
вимоги є конкретними, а отже
легко визначити, що добре, а
що погано, коли ти праведний,
а коли грішний. Він сконцентровує всю увагу на людині, її
зусиллях, що змушує завжди
бути напоготові.

«Благодать», яка розхолоджує
Невдовзі я навернулася до
Христа. З легкістю відкинула
всі «треба», бо не мусила, а хотіла відвідувати церкву, молитися, постити… Господь перевів
мій погляд від мене на Себе. Я
зрозуміла, що не мої зусилля, а
Божа праведність — основа
моєї праведності.
Усвідомлення того, що Господь прощає всі гріхи, очищає
від усякої неправди окрилює
людину. Їй здається, що це раз
і назавжди. Все так легко й просто. І це розхолоджує людину.
Вона чекає, що й далі в її житті
Бог все робитиме за неї.

І зрештою, коли ця ейфорія
блаженства стихає і очі (я маю
на увазі духовні) починають
набувати здатності ясно бачити, людина розуміє, що вона не
в затишному місці, а на полі
бою. А кожна битва успішно
закінчується тільки для того,
хто має більш чітку стратегію і
тактику.
На жаль, у наших церквах
я чомусь стикнулася з браком
знань щодо того, як жити в реальному світі так, щоб перемагати. Промови проповідників
часто зводяться якщо не до переказу всім відомих історій без
витлумачення їх практичного
значення, то до своєрідних закликів: «Ми маємо! Ми повинні…» Але як?
Інший момент. Не раз мені
доводилося чути свідчення: «Я
був гнівливим. Але коли приніс
цю проблему до Бога, Він звільнив мене від гніву…», «Я часто потерпав від депресій, але
Бог дав мені свободу». Ці свідчення достеменно істинні. Але
це лише вершина айсберга. У
них згадується лише проблема
і її вирішення, при цьому пропущено процес, який мусила
пройти людина, щоб отримати
перемогу.

Зростання — це процес
Ми дуже любимо слухати
подібні свідчення. Вони дають
нам надію. Нам хочеться отримати все й одразу, швидко й без
напруги. Та в реальному житті
стикаємося з протиріччям.
І ось саме на цьому етапі в
багатьох мислячих християн
починає формуватися комплекс. Якось мимоволі я назвала його «комплексом суперхристиянина». Не раз я сама
стикалася з такою проблемою.
Не раз виявляла її в житті своїх
друзів-християн. Керуючись
щирим бажанням стати кращими, але не маючи знань та досвіду, ми намагаємося іти за тими
рекомендаціями, які отримали

«суперхристиянина»
через вищезгадані проповіді та
свідчення. Ми все робимо правильно: молимося, постимо,
надіємося на Бога, але… Назавтра знову стикаємося з тією чи
іншою ситуацією — і зриваємося чи впадаємо в депресію, чи…
Певний час після цього перебуваємо розгубленими, а згодом
починаємо ретельно копатися
в собі, вишукуючи, що ж в нас
не так, або ж зневірено махаємо на все рукою — будь, що
буде. Чому?
Ми забуваємо, що зростання, формування характеру —
це процес. І кожне наше падіння вимагає ще більше молитов,
а не розчарування. Кожна наша
невдача потребує ще більших
зусиль, а не відсторонення.
Кожна наша поразка вимагає
більшого заглиблення у Господа, і аж ніяк не заглиблення у
себе, що викликає тільки жаль
за скоєним, а не дає наснаги
рухатися вперед.

Небезпека закомплексованості
Закомплексованість — це
зосередженість на собі і власній
недосконалості. І коли це стає
нормою нашою поведінки, ми
певною мірою втрачаємо зв’язок з Богом та ізолюємо себе від
думки людей. Бо, як зазначив
хтось, неможливо впіймати
погляд іншого, якщо ти дивишся на себе. Та й чи потрібен
нам цей погляд збоку саме тоді,
коли не є такими, якими хочемо бути?..
Нещодавно щось подібне я
помітила у своїй доньці. Вона
довго затрималася у друзів, які,
за її словами, жили неподалік
від нашого дому. Коли ж ми
почали шукати її, то виявилося, що друзі живуть доволі далеко. Ми повернулися з пошуків, як донька була вже
вдома. Вона дивилася на нас зпід лоба і щось буркотіла у
відповідь на всі наші повчання
і запитання, виливала якесь

обурення та образу. Я зрозуміла, що вона нас не чує, тому
витримала кількахвилинну
паузу і підійшла з іншого боку.
«Ми за тебе дуже хвилювалися, — сказала я. — Скажи, що
ми не так зробили чи сказали?
Я дуже хочу зрозуміти, що тебе
образило». Відповідь була миттєва: «Це неправда! Ви мене не
любите!» — «Чому?» — «Тому
що я така непотрібна, неслухняна…» — плакала вона, а в
моє серце говорив Господь.
Я побачила себе на місці своєї
доньки. Не раз бували миті,
коли, ставши перед Господом,
я не могла знайти жодного слова, навіть, як не дивно, слів
покаяння. Мені було соромно
за себе і здавалося, що цього
разу Бог вже не зможе прийняти мене. Я ж — недосконала, я
— негідна, я — неслухняна…
Все зводилося до «я-я-я». І це
приводило до того, що свій погляд на себе я починала вважати Божим поглядом.
Пам’ятаю мить, коли після
чергової поразки запитала в
Бога: «Чому я не можу бути
постійною в праведності?»
Відповідь отримала з уривка з
Писання, який читала, напевно, кілька десятків разів і багато разів чула у проповідях. Але
цього разу він зазвучав мені поновому: «Але кореня в ньому
нема, тому він непостійний».
Ми повинні вкорінятися в Господі, оскільки лише це відверне нашу увагу від нас самих і
дасть нам можливість зростати
й розвиватися духовно. «Перебувайте в Мені, а Я в вас! — го-

ворить Господь. — Як та вітка
не може вродити плоду сама з
себе, коли не позостанеться на
виноградині, так і ви, як в Мені
перебувати не будете» (Ів.
15:4).

Молитва — шлях до перемоги
Легко сказати «вкоріняйтеся». Але як це практично зробити? Чи бувало у вашому житті таке (у моєму було), що ви
читаєте Слово Боже — але воно
не говорить вам нічого такого,
щоб допомогло вам піднятися?
Ви молитеся, але впираєтеся в
зачинені небеса? Що робити
тоді?
В один з таких моментів я
щиро просила Бога: «Господи,
проговори до мене дуже реально. Так, щоб мій погляд одразу
просвітлів». Після цих слів я
чекала чогось подібного, як
Нааман від пророка Єлисея.
Чекала чогось незвичного,
якоїсь досі невідомої поради,
але отримала доволі просту
відповідь через одну з проповідей.
Починаючи молитовне зібрання, один молодий брат, до
якого я б, напевно, не звернулася за порадою в іншому випадку, достеменно описав те,
що відбувалося в моєму серці.
«Це духовна боротьба», — зазначив він і звернувся до бі-

блійних прикладів, які наводжу нижче.
Що робив Даниїл, коли
двадцять один день чекав відповіді від Бога? Хвилювався?
Звичайно. Розчаровувався?
Можливо. Нарікав? Ніколи.
Молився. Завжди.
Що робив Христос, коли
Його в пустелі спокушував сатана? Молився і опирався на
Боже слово. Що робив тоді,
коли Його духовна боротьба досягла свого піку — в Гефсиманському саду напередодні

відомої Йому наперед мученицької смерті? Хвилювався?
Так. Боявся? Напевно. Зосереджувався на Своїх проблемах і
Своєму болю? Ні. «А як був у
смертельній тривозі, ще пильн іш В ін молився» (Лк.
22:44).
Можливо, ви від мене, як і я
колись, чекали чогось нового,
вам досі невідомого. Та Господь
нас, як того Наамана, всьоме
занурює у води Йордану, який
нам здається не таким привабливим, як інші ріки. Але саме

це дарує зцілення для душі.
Боротьба знесилює — молитва підімає.
Неуважний погляд на чужі
успіхи і свої невдачі зневірює —
молитва вселяє надію.
Концентрація на поразці зупиняє — молитва допомагає
рухатися вперед.
А якщо молитва не допомагає, є більш дієвий спосіб — ще
пильніша молитва.
Ольга МІЦЕВСЬКА,
м. Луцьк

Мовою притчі
«Учні Ісусові приступили й сказали до Нього: Чому притчами Ти промовляєш до них?»
(Мт. 13:10).
Йде якось Притча, весела, ошатна, а назустріч їй Правда — зовсім без одягу, гола і
боса, та плаче.
— Чого ти плачеш? — запитує Притча.
— Так от, розумієш, ніхто мене до себе в
хату не пускає в такому вигляді, — відповідає
Правда. — Ніхто навіть і слухати не хоче.
— Я знаю, як бути, — сказала Притча і стала швидко роздягатися.
— Одягай, — впевнено промовила Притча,
віддаючи свій різнокольоровий одяг новій подрузі. — У цьому тебе впустять куди завгодно.
З тих пір Гола Правда під виглядом Притчі
може ввійти до кожного будинку, і почути її
можуть навіть ті, хто її дуже боїться.
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Кiдри: полiський феномен
Кожен населений пункт має
свою неповторну історію, свої
особливості і свою «візитну
картку». Коли я шукав у інтернеті відомості про село Кідри,
широко відома Вікіпедія запропонувала дуже коротку інформацію: «Кідри — невеличке
село на Рівненщині, яке відрізняється своєю активністю в
сільському господарстві». І далі
— кількома лаконічними реченнями йдеться про дві особливості цього населеного пункту: «Населення села активно
вирощує огірки, що і забезпечує його економічну стабільність», та «Населення села —
християни, які відвідують 2
церкви — Православну і П’ятидесятницьку, остання з яких
нараховує, станом на 2010 р,
більше 650 членів».
Це правда, огірки — стратегічно важлива стаття сільського експорту. Усі городи біліють
білими прямокутниками теплиць досить солідних розмірів
— до 8 соток. Праця хоча важка, але дозволяє жителям виживати в непростих економічних умовах.
Що ж до другої особливості,
яку згадує Вікіпедія, то додам
ще дві цифри: окрім 690 (це вже
станом на 2011 рік) християн,
які мають фіксоване членство
у п’ятидесятницькій церкві, її
відвідують близько 800 дітей та
молоді, які ще не приймали

водного хрещення. І це при
тому, що загальна кількість
жителів села — трохи більше,
як 2100 чоловік. Саме таке незвичне для сьогодення співвідношення представників так
званої «нетрадиційної» конфесії та жителів Кідрив і зацікавило нашу редакцію: ми не
змогли пройти мимо такої «родзинки». І тому однієї неділі вирушили на рівненське Полісся,
в одну з найбільших сільських
п’ятидесятницьких церков України .
Перший сюрприз чекав на
нас, лишень ми в’їхали в село.
Усе узбіччя центральної вулиці
було заповнене людьми, що

йшли в одному напрямку. Перше враження: ніби колона демонстрантів іде. Виявилося, усі
йдуть у дім молитви. Погодьтеся, далеко не в кожному селі
побачиш таке. Для більшості
українців, які, б’ючи себе у груди, кажуть, що вони християни, неділя — привід піти на риболовлю, базар, пікнік, у бар,
але аж ніяк не в церкву. А тут
дві третини села, забувши про
огірки та розсаду, йдуть поклонитися Богові.
Зрозуміло, що для такої
кількості віруючих потрібне і
відповідне приміщення. Дім
молитви, розташований на
центральній вулиці, саме таким

і є. Правда, як зізнався служитель церкви, громада вже думає, як його розширити — не
завжди на всіх вистачає місця.
А от коли він будувався у 1991
році (до речі, всього лише рік),
дехто скептично дивився на
його розміри. Тоді церква налічувала 300 членів і, здавалося, можна було б будувати
щось скромніше. Але Господь
наповнив дім молитви.

не наважилися, то запропонували голові забрати «свої» колоди зі стіни. Але він, незважаю чи н а вказівку з гори,
відмовився це зробити.
…А розпочалося все далекого 1918 року. Саме тоді в селі
відбулося перше хрещення у
новонародженій баптистській
церкві. Дата не підтверджена
документально, бо майже усі
церковні документи довелося

Церква села Кідри (1950-ті роки)
До речі, історія будівництва
також цікава. Як відомо,
атеїстична радянська влада
докладала усіх зусиль, щоб
руйнувати, а не будувати церкви. Старий дім молитви, який
був збудований ще у далекому
1925 році, вірою та правдою
служив громаді всі ці десятиліття аж до 1991 року. За весь
період лише двічі — під час
війни та після приходу радянської влади — він був зачинений на декілька місяців. Влада
різними способами намагалася
його зруйнувати. Партійні боси
навіть придумали оригінальний спосіб, як це зробити. Тоді,
у 20-их роках, будівництво
проходило толокою: кожен із
віруючих чим міг, тим допомагав, у тому числі й матеріалами. Так от, хтось пригадав, що
родина голови колгоспу також
пожертвувала кілька колод
для стін будинку. Оскільки
прямо зруйнувати дім молитви
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знищити після приходу радянської влади перед війною.
Але доказом саме цієї дати була
віруюча односельчанка 1918
року народження, яка, за словами батьків, була першою зареєстрована у церковній метричній книзі (тоді реєстрацію
проводила церква). За спогадами, того року мали приймати
хрещення 18 чоловік. Але під
час хрещення служитель, який
звершував його, зробив заклик
до присутніх покаятися у гріхах та прийняти хрещення — і
охрестилося 60 душ.
А перед цим було ще одне
незвичне хрещення. Євангельську звістку вперше у ці краї
принесли з Холмщини заробітчани. Люди збиралися вечорами по хуторах, читали Біблію і
розповідали про зібрання, на
яких вони побували. Серед
присутніх були і двоє жителів
села Кідри. Коли в сусідньому
селі утворилася невелика цер-

ква і розпочалася підготовка до
водного хрещення, вони також
вирішили охреститися. Тому
одної неділі подалися на зібрання, де вирішували, кого допускати до хрещення. Але у тих
молодих людей була одна проблема: обоє були затятими курцями. І тоді вирішили: курять
тільки до річки, яку потрібно
було перепливати по дорозі.
Так і зробили. Коли вже посідали в човен, один відразу ж викинув у воду люльку та курцівське причандалля, а от другий
ніяк не наважувався. Тоді перший вдарив по руці веслом — і
спокуса пішла на дно. Коли ж
вони прийшли на зібрання і
сказали служителям про своє
бажання, ті з недовірою поставилися до них: надто вже тютюном несло. Довелося їм розповідати про свою обіцянку. Їх
допустили до хрещення — і
вони стали першими жителями
Кідрів, які прийняли святе водне хрещення по вірі. І один з
них — батько служителя-ветерана місцевої церкви Давида
Мануїловича Кібиша. На пасторське служіння його обрали
в 1959 році, й до сьогодні він
перебуває на посту.
Нелегка пасторська дорога
була в нього, багато довелося
витерпіти від атеїстичної влади, але він зберіг і особисту
віру, і церкву, і повагу віруючих та жителів села. Лише самих штрафів було більше як
40. А 50 рублів — тоді майже
місячна зарплатня. Тепер, за
станом здоров’я брат Давид вже
не може виконувати повноцінно служіння, тому передав його
своєму однофамільцю Сергію
Кібишу, але бере участь у житті
церкви.
Сергій Іванович пригадує
1977 рік. Церква запланувала
водне хрещення. Звершити
його можна було лише в невеликому озерці поблизу села. І
саме перед хрещенням один
тракторист, як переконані жителі, за наказом влади, злив у
те озеро хімікати після обробки картоплі. Риба загинула,
вода зіпсувалася. Тоді брати
напередодні неділі загатили

рівчак, що залишився від колись широкої річки, і до ранку
перед загатою набралося достатньо води для звершення
хрещення. На нього прибув із
району сам заступник начальника міліції з дільничним та
загоном міліціонерів. Але оскільки вони не знали місця проведення зібрання, то довго шукали, а знайшовши, не змогли
доїхати, бо туди вела лише стежина. Поки об’їхали — хрещення вже розпочалося. Стоячи
на горбочку, вони не наважувалися підійти ближче. Район-

ний начальник пізніше розповів: «Ми знайшли дорогу через
ліс і коли виїхали на узлісся,
побачили людей. Був сонячний
ранок, навколо щебетали птахи, злагоджено співав хор. І я
сказав собі: «Якщо не буде правопорушень, я туди не піду».
Сказавши про це дільничному,
запропонував йому: якщо хоче,
нехай розганяє сам. А той відказав: «Я що, гірший від тебе?»
Так ми і стояли біля лісу до
кінця хрещення».
Бог тоді не лише зберіг святкове служіння: сьогодні цей

міліцейський начальник є відповідальним за одну із п’ятидесятницьких церков області.
Господні дороги — це дороги
чудес!
І ще одна особливість церкви в Кідрах. У післяперебудовчий період люди каялися не
тільки у цьому селі, але й в оточуючих населених пунктах,
відвідуючи зібрання в Кідрах.
Сьогодні там уже діють самостійні церкви, яким кідрівська церква активно допомагала у становленні. Служителі
цих громад ішли до Давида
Мануїловича за порадою та
підтримкою, як до батька.
На запитання про ставлення православних жителі села до
п’ятидесятників, Сергій Кібиш
сказав, що воно досить прихильне. І додав: «Щодо святкування релігійних свят, то усі
орієнтуються на нас: якщо у
п’ятидесятників зібрання, значить робити не можна».
Що ж, так і повинно бути:
справжні християни — світло
та сіль для оточуючих. Так, як
це є у селі Кідри.
Юрій ВАВРИНЮК,
Луцьк-Кідри-Луцьк

Пресвітери церкви с. Кідри Сергій Кібиш та Давид Кібиш
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Щорічна пасторська
конференція Церкви ХВЄУ
відбулася у Києві
«Проповідуй Слово, живи по Слову» — таким було гасло чергової річної звітної конференції Церкви християн віри євангельської України, яка відбулася 30-31 березня 2011 року у
Пущі-Водиці Київської області. Конференція
зібрала 323 служителі з усіх регіонів України.
Урочисте відкриття пасторського форуму почалося з вітального слова старшого єпископа
Церкви ХВЄ України Михайла Паночка, який
наголосив, що служіння пастора дуже відповідальне, але кращої посади за цю немає, і що кожен служитель, як вірний і мудрий раб, отримає
похвалу від свого Господа Ісуса Христа.
Після молитви учасників конференції вітали
її гості: голова правління Інституту релігійної
свободи Олександр Заєць, рабин єврейської месіанської громади Києва Борис Грисенко та голова
Союзу вільних церков ХВЄ України Василь Райчинець.
Робочу частину з’їзду також розпочав старший єпископ Михайло Паночко, який, крім
того, що звітувався, закликав помолитися за
євреїв як народ Божий і попросити в Господа
миру для Єрусалиму. Після нього звітувалися
Микола Синюк (перший заступник голови Союзу церков), Іван Хрипта (скарбник) та Петро
Карпов (голова ревізійної комісії), завідувачі
відділів Віктор Вознюк (відділ освіти), Олександр
Попчук (благовістя), Лариса Онищук (дитяче
служіння), Рустам Футуллаєв (соціальне служі-
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ння), Євген Мельничук (будівництво), Ростислав Шкіндер (аудіо-відеослужіння), Юрій Кулакевич (зовнішні та міжнародні зв’язки), Павло
Смаль (відділ роботи з глухонімими).
Наприкінці звітної частини форуму пастор
Анатолій Козачко представив програму з вивчення Біблії, яку розроблено спеціально до святкування 450 річниці Пересопницької Євангелії.
Після вечері делегати вислухали лекцію «90
років євангельського руху в Україні» кандидата
історичних наук Михайла Мокієнка.
Наступний день конференції розпочався з ранкового богослужіння.
У своєму зверненні єпископ Микола Синюк
наголосив, що альтернативи проповіді немає, і
проповідувати Слово — обов’язок християнина.
Глибин взаємостосунків з Господом, зокрема
важливості сповнення Духом Святим, торкнувся пастор Олександр Попчук. Віктор Вознюк вказав на вади сучасної християнської проповіді. А
пастор і учитель Анатолій Кліновський наголосив, що «служитель — це слуга, а не начальник,
а щоб стати слугою, потрібно внутрішньо змінитися від Духа Святого»
Після обіду розпочалося заключне засідання
конференції, на якому єпископа Миколу Синюка більшістю голосів обрано першим заступником старшого єпископа Церкви ХВЄ України. А
єпископа Петра Карпова одноголосно було затверджено головою ревізійної комісії.
Конференція закінчилася проповіддю старшого єпископа Михайла Паночка, який закликав «дивитися на Ісуса і рівнятися на Ісуса».
Василь МАРТИНЮК
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В Івано-Франківську відбулася акція
«Біблія людям»
11 травня о дев’ятій годині
ранку волонтери заходу зібралися на спільну лекцію про
«Історію Пересопницької Євангелії». Після того вони отримали інструктаж щодо роботи на
кожному з етапів акції. Учасників розділили на дев’ять
груп, які розійшлися заплано-

зібралися д ля проведен ня
флеш-мобу, зміст якого полягалав в одночасному читанні
шостого розділу Євангелії від
Луки одразу після останнього
бою курантів.
Фінальним етапом акції
став благодійний концерт на
Вічевому Майдані за участю

ваними маршрутами, кінцевим
пунктом яких були вищі навчальні заклади. Там під час
перерв усім охочим студентам
розповідали про Пересопницьку Євангелію і безкоштовно
роздавали Біблії та тематичний
випуск газети «Рибка». Також
у двох вищих навчальних закладах проведено лекції на тему
«450-річчя Пересопницького
Євангелія: історія і сьогодення». Лекторами виступили:
Василь Попудник, Юрій Веремій, Віктор Кім та Олег Майовський.
А на вулицях міста можна
було бачити автопробіг, у якому брало участь більше десяти
автомобілів із символікою
акції. З вікон першого автомобіля безперервно лунало запрошення на заключні етапи акції
— флеш-моб та благодійний
концерт.
О шістнадцятій годині міську Ратушу оточило близько
сотні волонтерів, одягнених у
білі футболки з логотипом акції
та Бібліями в руках. Вони

відомих християнських груп та
виконавців, зокрема: молодіжної музичної групи ЦХВЄ Івано-Франківська, гуртів «Вибирай сьогодні» (Івано-Франківськ) та «Revival» (Чернівці),
музичної групи з Коломиї та
спеціального гостя вечора —
Олега Майовського з Києва.
Двоє волонтерів акції в костюмах відомих мультиплікаційних героїв роздавали дітям
збірки християнських історій

та Біблії у переказі для дітей,
які безкоштовно надала місія
«Братерство без кордонів». Незабутнє враження на присутніх
справило акробатичне шоу
«Бій ангелів» у виконанні братів Богдана та Юрія Прохніцьких.
На концерті з промовами
виступили: Тетяна Лапка (начальник відділу в справах

релігії та національностей Івано-Франківської ОДА), Світлана Гнідунець (Голова ГО «Сім’я
майбутнього»), Василь Дерун,
Станіслав Бойко (представник
місії «Братерство без кордонів»)
та Юрій Веремій, який звершив
молитву благословення за
Івано-Франківськ та Україну.
Марічка ГАЛЮК,
м. Івано-Франківськ
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Глави євангельських Церков України спільно
виступили на захист моральності у суспільстві
18 травня у київському молитовному домі ХВЄ «Філадельфія» відбулося засідання
Ради Євангельських Протестантських Церков України.
Зустріч відбувалася під головуванням старшого єпископа Української Христ иян ської
Євангельської Церкви Леоніда
Падуна, повідомляє Інститут
релігійної свободи.
Учасники засідання проаналізували розвиток державноцерковних відносин. Вони позитивно відзначили прагнення
Президента Віктора Януковича
спиратися на консенсус між
конфесіями у питанні оновлення законодавства про свободу
совісті та релігійні організації.
Рада вирішила виступити з
ініціативою проведення Євангельських Читань на центральній площі Києва. Передбачається, що цей святковий
захід об’єднає християн різних
конфесій у святкуванні 450річчя Пересопницького Євангелія.
Глави євангельських Церков об говорили подальш і
спільні заходи, спрямовані на
утвердження в суспільстві високої моралі. Вони підписали

низку звернень до відповідальних органів влади щодо окремих фактів порушення законодавства України у цій сфері.
Члени РЄПЦУ також позитивно оцінили нещодавнє рішення парламенту про відмову
ліквідовувати Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі.
Народний депутат Павло
Унгурян повідомив присутніх
про результат и діяльн ості
Міжфракційної депутатської
групи «За духовність, моральність та здоров'я України».
Серед іншого парламентар
закликав керівників Церков

п ід тримати з аконоп роект
№7132, який п ропон у є
запровадження нової редакції
Закону України «Про захист
суспільної моралі». За його словами, зазначена ініціатива є
актуальною в умовах сучасних
інформаційних технологій, які
особливо впливають на дітей.
Законопроект вже пройшов
громадське обговорення в усіх
регіонах та на різних рівнях.
Учасники засідання також
затвердили пропозиції щодо
поліпшення інформаційного
забезпечення діяльності Ради.
Першим кроком у цьому напрямку буде популяризація та
інформаційне наповнення нового веб-сайту РЄПЦУ, розробленого нещодавно.

Працівники журналу «Благовісник» потребують Вашої підтримки,
Ваших молитов та Вашої допомоги.
Ми чекаємо на Ваші листи, побажання, зауваження, матеріали, які зможемо використати у наступних номерах. Божих Вам благословень!
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