




Для чого живу

Я милуюся днем, що веселкою дивиться в очі,
І купає мене досхочу у своєму теплі,
Ніжним дотиком трав, вітерцем мою душу лоскоче, —
А інакше для чого живу на цій грішній землі?
Я люблю це життя, що дарує то радість, то смуток,
І, хіба що на згадку, лишає сліди на чолі,
Ці дороги земні, без яких мені світ не збагнути, —
А інакше для чого живу на цій грішній землі?
Наслухаю з натхненням бентежні пісні солов’їні,
Спів колосся у полі, на квітах — мохнатих джмелів…
Відчуваю, як в серце моє пророста Україна, —
А інакше для чого живу на цій грішній землі?
Хай у грудях моїх догорає вчорашня тривога —
У Христі я знайшов своє щастя в нестерпній імлі.
Тож хвалу воздаю в кожнім слові Всевишньому Богу, —
А інакше для чого живу на цій грішній землі?

Сергій РАЧИНЕЦЬ
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Сторінка редактора

«Сказав був я в серці своєму: Іди-но, хай випробую тебе радістю, і придивись до
добра, — та й воно ось марнота... На сміх я сказав: «Нерозумний», а на радість:

«Що робить вона?» (Ек. 2:1,2).
«Ви Його любите, не бачивши, і віруєте в Нього, хоч тепер не бачите, а вірував-

ши, радієте невимовною й славною радістю…» (1 Петр. 1:8).

Радість — невід’ємна частина людського життя. Навіть найнещасніша людина, яка
живе в найжахливіших умовах, переживає моменти радості.

Радість — річ суб’єктивна. Маленька дитина радіє, побачивши маму чи пляшечку з
їжею, мама радіє, спостерігаючи за першими кроками сина чи доньки. Голодний радіє,
отримавши кусень хліба, багатий — коли вдається провернути багатомільйонну аферу.

Хтось радіє від того, що його рідне місто дуже погарнішало за останні роки, хтось від
того, що в сусіда згоріла хата… Для різних людей і для різних обставин — різна радість.
Тому неможливо виокремити якусь універсальну радість, характерну для всіх жителів

планети. Сучасна ідеологія, яка особливо популярна в західному світі, вчить, що для
людини справжня радість в тому, щоб робити все те, що тобі до вподоби. Отримуєш

радість від наркотиків, від позашлюбних чи гомосексуальних стосунків, від життя,
позбавленого моральних табу — радій, і ніхто не має права перешкоджати твоїм весело-

щам. От лише чомусь такі веселощі заганяють людей у глухий кут. Парадокс, але статис-
тика засвідчує, що найбільше самогубств відбувається у цивілізованих, розвинутих

країнах, де дозволяється робити все у своє задоволення.
А втім, є радість, яку, в ідеалі, мали б досягнути усі люди. Це радість спілкування з

Богом. Колись її мали наші прабатьки Адам з Євою. Але в пошуках «гострих відчуттів»
та особливого знання, вони втратили право спілкуватися з Творцем. Відтоді, незважаю-

чи на власну гріховність, моральну деградацію та духовну зіпсутість, у серці людини
живе якесь незрозуміле, таємниче відчуття того, що мусить бути щось високе, неземне,
містичне, яке принесе радість. Тому в усі часи були та є популярними пошуки еліксиру

щастя, радості та задоволення. Люди по-різному вирішували цю проблему, знаходячи
радість у філософії, релігійності, мистецтві, славі, багатстві…

Власне, головною темою Біблії є розповідь про те, як повернути нащадкам Адама
втрачену радість. Старий Заповіт — це плач за втраченим раєм та едемською радістю.

Новий Заповіт — це пісня тріумфу радості над безвихіддю песимізму та безнадії. Тому-то
на перших сторінках Євангелії ми так часто натрапляємо на слово радість: «Радій благо-

датная…» , «побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи», «він буде на радість та
втіху…», «…від радощів затріпотіла дитина», «радіє мій дух у Бозі», «я благовіщу вам
радість велику…». Тому при народженні Ісуса раділи не лише батьки, пастухи та муд-

реці, раділо небо й ангели: «Слава Богу на висоті…». Євангелія — це звістка радості.
Тому ті, хто приймає Благу Звістку та кається у своїх гріхах, переживають велику

радість від усвідомлення, що вони є громадянами неба. Не знаю, чого більше в сльозах
каяття: гіркоти від власної гріховності чи радості спасіння. Втрачений рай повернуто в

серця народжених згори правнуків Адама.
Отож, говорячи про радість, неможливо обминути увагою біблійну радість — радість

спілкування з Богом. Звичайно, у нашому земному житті є чимало інших видів радості,
які, безперечно, мають бути. Але ця радість, здебільшого тимчасова, обмежена, а не-

рідко й відверто штучна. Згадаймо хоча б відому історію про пацієнта психолога, який
жалівся на депресію та брак радості. Лікар порадив нещасному відвідати виступ знаме-
нитого клоуна, який саме гастролював у місті. На що той із гіркотою відповів: «Добро-

дію, я і є той самий клоун».
Можливо, для когось ці слова здадуться банальними чи формальними, але саме в них

головний секрет: справжня й найбільша радість можлива лише при спілкуванні з Богом.
Це добре усвідомлювала людина, яка знала про таке спілкування не з чуток: Давид,

через гріх втративши зв’язок з небом, благав: «Верни мені радість спасіння Твого...»
(Пс. 50:14). Тому варто шукати таку радість, берегти її та боротися за неї.



Для сотень тисяч людей, які читають
Священне Писання, 15-ий розділ від Луки є
улюбленим, і багато хто знає майже напам’-
ять його зміст. Цей розділ містить у собі три
найбільш популярні та відомі притчі Ісуса
Христа — про заблудлу овечку, про загублену
драхму і про блудного сина.

Опираючись на ці притчі, мені хочеться
звернути вашу увагу на одне слово, яке повто-
рюється в них шість разів, — це слово
«РАДІСТЬ». Хоча часто вживаються також і
такі слова, як «веселитися» і «радіти», але ми
спинимося лише на тих уривках, де викорис-
товується слово «радість». Щоразу в цьому
розділі слово «радість» пов’язане з покаян-
ням, з відновленням того, хто зник, заблукав
чи загубився.

У притчі про зниклу вівцю, знайдену
пастирем, сказано: «А знайшовши, кладе на
рамена свої та радіє». Радість, яку переживає
пастир, коли знайде свою вівцю, ту, одну зі
ста, яка покинула овечий двір і заблукала —
це радість нашого Доброго Пастора за кожно-

го грішника, що кається.
Щоразу, коли одна душа переходить від

смерті до життя, коли вона набуває вічного
життя через віру в Ісуса Христа, Він бачить
подвиг душі Своєї і радіє! Його голгофська
жертва спасла ще одного грішника від заги-
белі! Це й є та радість, заради якої Ісус пере-
терпів хреста (див. Євр. 12). Радість усвідом-
лення того, що душі спасуться від вічних мук
пекла, підтримувала Ісуса в хвилини зневаги
від грішників, яких Він ішов спасати. Радість
спасіння грішників заглушала невимовні
страждання хресної смерті!

Зверніть увагу, скільки таких загублених
овечок Він знаходив в останні дні Свого жит-
тя, йдучи до Єрусалима, знаючи, що там буде
розіп’ятий. Навіть в останній момент, розіп’я-
тий на хресті, Він знаходить зниклу вівцю —
розіп’ятого розбійника. У мить найжахливі-
ших страждань та агонії, якою ж великою
була Його радість — Він знайшов ще одну
овечку!

Але тією притчею Христос хоче також
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розказати, яку радість переживає все небо,
коли одна душа навертається до Бога. «Гово-
рю вам, що так само на небі радітимуть більш
за одного грішника, що кається, ніж за дев’-
ятдесятьох і дев’ятьох праведників, що не
потребують покаяння!»

У наступній притчі про жінку, яка загуби-
ла одну з десяти драхм, сказано, що, знайшов-
ши її, вона зраділа і хотіла, щоб цю радість з
нею розділили її подруги. І далі Христос додає
такі слова: «Так само, кажу вам, радість буває
в Божих ангелів за одного грішника, який
кається».

І зрештою слово «радість» ми знаходимо в
останньому вірші 15-го розділу Євангелії від
Луки. У притчі про блудного сина батько
каже старшому синові, який дуже образився,
що батько з торжеством та радістю прийняв
його молодшого брата: «Веселитись та тіши-
тись треба було, бо цей брат твій був мертвий
— і ожив, був пропав — і знайшовся». Ось це
відчуття радості за спасіння грішника визна-
чає, на чиєму ти боці. Людина, яка не пережи-
ла спасіння, не буде радіти, коли побачить
грішника, що кається. Так старший син,
знову побачивши свого брата в батьковому
домі, навіть розсердився і був вкрай невдово-
лений.

Отже, наша здатність радіти чи не радіти
тому, що радує Бога-Отця, Його Сина Ісуса
Христа та ангелів небесних, свідчить про те, у
якому таборі ми перебуваємо! Перевірте себе
хоча б цим мірилом, чи перейшли ви від
смерті в життя вірою в Господа Ісуса Христа?

Зрозуміло, що старший син не розділив
радості зі своїм батьком. Так, він служив
батькові, але не з любові до нього, а з приму-
су. І він чекав винагороди. «Ото стільки років
служу я тобі, і ніколи наказу твого не пору-
шив, — каже він своєму батькові, — ти ж
ніколи мені й козеняти не дав, щоб із прияте-
лями своїми потішився я…» Бачите, він мав
своїх друзів, які не входили у коло спільних
друзів з батьком. І ще, з якою зневагою він
говорить про молодшого брата: «Коли ж син
твій вернувся оцей (зауважте, не «мій брат», а
«твій син», та ще й «оцей» — авт.), що проїв
твій маєток із блудницями, — ти для нього
звелів заколоти теля відгодоване…» Ми бачи-
мо повну відсутність гармонії між старшим і
молодшим братом.

Який контраст з тим, що відбувається на
небі! За словами Христа, там радіють та
торжествують всі: і Бог, і ангели Його, —
коли повертається додому блудний син чи
блудна донька! Там повна гармонія! Також
має бути повна гармонія між тими, хто на
небі, і викупленими тут, на землі. Коли
радіють спасенні, чи радіємо ми? Відповідь на
це питання визначає, ким ми є насправді.

Ці притчі сказав Сам Ісус Христос, а це дає
їм божественний авторитет. У них немає
зайвих слів. Зокрема, не зайвою є й та деталь,
що Христос нагадує нам про ангелів, кажучи,
що «радість буває в Божих ангелів за одного
грішника, який кається». Чому Христос
згадав про них? Він же мін сказати просто, як
сказав у попередній притчі, що на небесах
буде радість за одного грішника, який каєть-
ся.

Але іншого разу Він каже: «Радість буває в
Божих ангелів за одного грішника, який
кається». Чому Господь, говорячи про радість
ангелів, поєднує її з грішником, що кається?

Багато можна говорити про ангелів, але я
хотів би звернути вашу увагу на те, яку роль
вони відіграють у долі людей.

По-перше, ангели призначені для служін-
ня дітям Божим. Слово Боже каже: «Чи не всі
вони (ангели) духи служебні, що їх посилають
на службу для тих, хто має спасіння вспадку-
вати?» (Євр. 1:14). Псалмоспівець Давид
каже: «Ангол Господній табором стає кругом
тих, хто боїться його, і визволює їх» (Пс.
33:8). А в іншому псалмі сказано: «Своїм
Анголам Він накаже про тебе, щоб тебе пиль-
нували на всіх дорогах твоїх, на руках вони
будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь
своєї ноги!» (Пс. 90:11-12). З того, що сказано
у 18 розділі Євангелії від Матвія, можна
зробити висновок, що кожна Божа дитина чи
душа, призначена для спасіння, має свого
ангела (див. Мт. 18:10).

По-друге, погляньте, наскільки активними
були ангели при народженні Ісуса Христа. У
день Його народження у Віфлеємі, над віфлеє-
мськими полями явився Ангел Господній, з
його уст пролунала перша радісна вістка про
спасіння грішників: «Не лякайтесь, бо я ось
благовіщу вам радість велику, що станеться
людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті
народився для вас Спаситель, Який є Христос
Господь» (Лк. 2:10-11).

Уже з цих прикладів можна зробити висно-
вок, наскільки відповідальною є роль ангелів
щодо нас і нашого блага. Правда, ми не завж-
ди усвідомлюємо та відчуваємо їхню при-
сутність, але думаю, що всі ми не раз могли
сказати, що уникнули якогось нещасного
випадку, аварії чи нападок ворога наших
душ, чи збережені були від падіння саме
завдяки своїм ангелам.

Але тільки на небі ми дізнаємося, як
постійно ми були оточені цими світлими,
благословенними істотами, яких Бог призна-
чив тим, хто успадковує спасіння.

Так, ангели постійно слідкують за нами!
Бог призначив їх для різнобічного служіння
людині. І, перебуваючи у повній гармонії з
Богом і Його великим планом викупу, вони з
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радістю виконують своє призначення. Але тут
Христос вказує на те, що ангели особливо
радіють, коли кається навіть один грішник!
Правда, вони завжди радіють, тому що вони
завжди у Божій присутності, але їхня радість
особлива, коли душа знаходить спасіння у
Христі. Чому ж їх по-особливому тішить
спасіння людської душі?

Одна з причин та, що вони добре знають
духовний світ, тобто світ потойбічний. Вони
знають його краще, ніж ми. Вони знають
переваги, радості та блаженства неба. Вони
знають, як відрадно постійно перебувати в
присутності Бога. Але вони також знають і
жахи пекла. Знають, яким є те місце невимов-
них страждань, які чекають неспасенного
грішника, і притому, це місце вічних мук.
Тому вони радіють невимовною радістю, коли
бачать одного грішника, який кається.

во теперішнього часу, яке говорить про дію,
яка звершується в цей момент, зараз.

Чому ж саме в цей момент, бачачи грішни-
ка, що кається, ангели радіють? Чи не краще
було б радіти, коли грішник перейде спасен-
ним на той бік вічного життя? Тоді-то він вже
точно спасенний. Хіба їхня радість про пока-
яння грішника не передчасна, може, варто
було б зачекати? Ангели, не спішіть, щоб вам
не шкодувати, що рано почали радіти! Може,
цей грішник, що кається, знову впаде у гріх і
втратить своє спасіння?

Певен, щодо цього ангели мають більше
знань, ніж люди. Вони знають, що таке спасі-
ння! Вони були свідками як розпинали Хрис-
та. Сказано, що ангел з неба явився до Нього і
зміцнював Його, коли Він перебував у борінні
і молився в Гефсиманії (див. Лк. 22:43). Вони
знають, якою великою ціною була викуплена
людська душа! І вони знають, що не загине
повіки душа, яка викуплена та омита дорогою
ціною — ціною святої крові Ісуса Христа,
Сина Божого!

Отже, є чому радіти тоді, коли душа каєть-
ся перед Богом!

Але яке покаяння необхідне для того, щоб
ангели почали радіти? Вони радіють тільки
тоді, коли бачать істинне покаяння!

І тому на закінчення хочу вказати на
декілька проявів такого покаяння, яке до
вподоби Богові. По-перше, печаль про гріх. У
Біблії сказано: «Бо смуток для Бога (тобто
смуток через те, що я згрішив проти Нього —
авт.) чинить каяття на спасіння, а про нього
не жалуємо, а смуток світський чинить
смерть» (2 Кор. 7:10). А псалмоспівець Давид
говорить: «Господь зламаносердим близький,
і впокорених духом спасає» (Пс. 33:19).

Другою ознакою істинного покаяння є
ненависть до гріха, не тільки тому, що гріх
завдав шкоди нам, але тому, що він завдає
скорботи  Богові. Гріх ненависний Господу! Бо
саме твій і мій гріх прибили Ісуса Христа до
хреста!

Бачити гріх так, як бачить його Бог, це
незмінна ознака істинного покаяння. Гріх
губить людину, гріх відділяє людину від Бога,
гріх оскверняє людину і позбавляє її того, для
чого вона була призначена Богом.

І, нарешті, покаяння має привести грішни-
ка, що кається, до Ісуса. Грішник має прийти
до Христа, щоб просити Його про прощення і
милість! Якщо ти хоч трохи надієшся на свої
здібності і свої старання виправитися та
звільнитися від гріха, то покаяння твоє
недійсне. Але ти повинен бути готовим по-
вністю покладатися тільки на Христа, на Його
здатність і силу спасти тебе.

Ось що необхідно, щоб за тебе почали
радіти ангели!

Якщо говориться про небо: «чого око не
бачило й вухо не чуло, і що на серце людині не
впало, те Бог приготував був тим, хто любить
Його!» (1 Кор. 2:9), то можна також сказати й
про жахи вічного пекла, що око того не бачи-
ло і вухо не чуло, що приготував Бог тим, хто
Його зневажає. І це знають ангели. Тому-то
вони й радіють одному грішнику, що кається.

Але, окрім того, їм приносить величезну
радість той факт, що кожна розкаяна душа
підтверджує перемогу, звершену Христом
через смерть на голгофському хресті над
дияволом, гріхом і смертю. Вони радіють
виконанню Божого плану відкуплення людсь-
кого роду. Вони радіють тому, що спасіння
кожної душі є поразкою князя цього світу і
його царства темряви.

Але ще раз прошу звернути увагу на ці
слова Христа: «Так само, кажу вам, радість
буває в Божих ангелів за одного грішника,
який кається». Прошу особливо звернути
увагу на останнє слово «кається». Слово
«кається» (з граматичного боку) — це дієсло-

Радість усвідомлення
того, що душі спасуться від

вічних мук пекла, підтри-
мувала Ісуса в хвилини

зневаги від грішників,
яких Він ішов спасати.

Радість спасіння грішників
заглушала невимовні

страждання хресної смерті!

1
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У дні написання цих слів світ постає сценою
великої трагедії: безпрецедентні війни й битви
між народами та класами; великі революції,
через які ріки крові проливаються в усіх куточ-
ках світу; економічна депресія, безробіття, го-
лод і недоїдання…

Під впливом цих катаклізмів деякі мисли-
телі наших днів, опираючись на теорії песиміз-
му, кажуть, що вся наша культура й весь світ
йде до загибелі й іншими словами сповіщають
зло. Одним з них є шановний німецький вчений
Шпенглер, який написав книгу про «грядущі
руїни цивілізацій Заходу».

Інтелектуальний і духовний стан більшої
частини людства відображає чистий песимізм,
який із дня на день зростає повсюди. Як на
мене, такий песимізм є результатом песимізму
в минулому, і це може стати обличчям песиміз-
му в майбутньому.

Моя ж біографія — це опис життя оптимі-
ста, який був вибавлений від життя песимізму
могутньою і люблячою рукою Того, Хто сказав:
«Радійте, бо я світ переміг» (Ів. 16:33). Все своє
життя намагаюся провадити, керуючись золо-
тим правилом християнського оптимізму:
«Тим, хто любить Бога, все допомагає на доб-
ро» (Рим. 8:28).

Майже все своє життя я провів у Росії —
країні великої печалі. Російські люди тяжко
страждали при попередньому режимі, але зміни
після революції принесли ще більші страждан-
ня... На людський погляд,  песимізм міг би бути
повністю оправданим для тих, хто живе в Росії.
Але, сприймаючи світло Христове, я прожив
піввіку в Росії при старому та новому режимах
із серцем, що випромінює оптимізм.

Якби це було можливо, я хотів би виступити
по радіо на весь світ зі словами: «Не будьте пе-
симістами, будьте оптимістами. Песимізм ро-
бить вас слабкими; оптимізм дає вам силу і
здатність долати все зло, яке є в світі». Я також
проголосив би на весь світ: «Шляхом до цього є
Христос!»

Таке моє звернення до світу. Але, на жаль, є
песимізм і серед християн — це нейнеприрод-
ніше явище у світі. Вчення Ісуса Христа — це
кришталево-чистий оптимізм. Як же можуть
Його учні бути песимістами? Це неймовірно,
але, на жаль, правда. На своєму життєвому
шляху я зустрічав багатьох християн, які ди-
вилися крізь темні окуляри песимізму на май-
бутнє світу та християнства: на людство, на
культуру та наукові досягнення людства і
навіть на християнство поза своїм колом.

Таким я скажу: «Ви не розумієте свого Хри-
ста, Який сказав: «Хіба можуть гості весільні
сумувати, поки з ними ще є молодий?» (Мт.
9,15). «Це Я вам говорив, щоб радість Моя була
в вас, і щоб повна була ваша радість!» (Ів. 15:11).
Того, Хто запевняє своїх послідовників: «Ніхто
радості вашої вам не відійме!» (Ів. 16:22).

Я закликаю песимістів переглянути свій ду-
ховний стан, і ви виявите, що песимізм — це
хвороба, яку необхідно лікувати. Таким кажу:
якщо вони будуть наближатися до Христа, Він
зцілить їх, вони забудуть свій смуток і будуть
сяяти промінням нев’янучого оптимізму віри в
Ісуса Христа.

Ваш, торжествуючий в Ньому,
І. С. Проханов, січень, 1933, Нью-Йорк.

Послання сучасникам i грядущим поколiнням

Фото: Микола Корнійчук



Чума ХХІ століття
За дослідженнями медиків,

із цією хворобою хоч раз у
житті стикається кожна люди-
на. За їх підрахунками на ос-
нові статистики останніх ро-
ків, до 2020 року ця хвороба
займе друге місце серед при-
чин ранньої смертності та ін-
валідності. Окрім того, це зах-
ворювання здатне викликати
ряд інших, не менш складних
хвороб, як от порушення сер-
цево-судинної системи та рак.
Також воно сповільнює оду-
жання людини після хірургіч-
ного втручання. А ще близько
10% людей, які страждають
цим, закінчують своє життя
самогубством.

Як ви гадаєте, що це за стра-
шне захворювання? Депресія.
Вона впливає на здатність лю-
дини отримувати задоволення
від життя, від спілкування з
близькими та рідними, на
здатність працювати чи вчити-
ся. При важкій депресії — ви-
сокий ризик самогубства.

Вона є причиною половини
вчинених самогубств.

І, що найстрашніше, ос-
таннім часом ця хвороба по-
ширюється й серед християн.
Воістину, збуваються слова з
Писання про те, що в останні
дні буде «тривога людей на
землі».

Як із цим боротися?
Писання говорить щодо

цього: «Серце радісне добре
лікує, а пригноблений дух су-
шить кості» (Пр. 17:22). Отже,
для того, щоб перемогти при-
гноблений дух, треба набути
радісне серце. Це давно збаг-
нули психологи всього світу.
Саме тому вже багато років
працюють над створенням різ-
них психологічних тренінгів,
які б навчили людину пози-
тивно дивитися на життя. У
свій час мені доводилося вив-
чати деякі з них і навіть про-
водити психотерапевтичні
тренінги. Але всі ці тренінги,
правильні по своїй суті, як на

мене, страждають від єдиної
суттєвої вади — відсутності
стержня, основи для радості.
Ілюстрацією для людини, яка
пройшла тренінг позитивного
мислення, може стати притча
про злодія та курку: «Одного
разу злодій заліз в чужий ку-
рятник і вкрав курку. Коли
втікав, то перевернув ліхтаря,
і курятник загорівся. Курка
дивилася назад і, бачачи во-
гонь пожежі, зрозуміла: зло-
дій врятував її. Коли той году-
вав курку зерном, вона
вважала, що він турбується
про неї. А коли злодій блукав
з міста до міста, ховаючи її за
пазуху, курка відчувала: він її
любить. І коли побачила, що її
захисник замахнувся ножем,
зрозуміла: злодій хоче вбити
себе. Вона стрибнула на ніж,
прикрила його своїм тілом, і —
померла щасливою. Злодій та-
кож був щасливий».

От щось подібне відбуваєть-
ся й з людиною, яка пройшла
психотренінг позитивного
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мислення. Вона навчилася да-
вати собі певні установки та
жити відповідно до цього. Але
основою цієї радості є лише
хистка людська свідомість. І
будується вона ні на чому ін-
шому, як на самообмані. У ній
немає стержня. Не думаю, що
така людина, поглянувши у
вічі смерті, зможе знайти в ній
щось радісне для себе.

Cтержень для радості
Здоров’я? Але ж мені дово-

дилося зустрічати багатьох
здорових і нещасливих людей.
Траплялося спілкуватися й із
важкохворими, а то й прику-
тими до ліжка, які вміють ра-
діти та випромінюють цю ра-
дість у серця інших людей.
Розповідь одного з таких лю-
дей ви зможете прочитати в
нашій тематичній добірці.

Достаток? Однозначно ні,
бо й Писання стверджує, що
«життя чоловіка не залежить
від достатку маєтку його» (Лк.
12:15). Та й життя підтверд-
жує це. Віддавна відома така
хвороба, як хандра, якою стра-
ждали саме дворяни. Та й те-
пер, за різними даними, депре-
сією страждає до 20% насе-
лення саме розвинених країн.
Люди у, так би мовити, бідних
країнах, не мають часу триво-
житися, вони мусять думати
про те, як здобути шматок
хліба.

А може, це щасливе кохан-
ня, дружня родина, хороша
робота, успішна кар’єра? Так,
звичайно, всі вище названі
фактори впливають на задово-
лення життям. Але не є осно-
вою для цього.

Я думаю, що для кожного
християнина відповідь на це
питання очевидна. І міститься
вона в словах апостола Павла:
«Радійте в Господі завсіди, і
знову кажу: радійте!» (Фил.
4:4). Він умів радіти й у труд-
нощах, і в достатку. Звичайно,
найбільшою радістю для лю-
дини є радість спасіння, яку

вона отримує через навернен-
ня, покаяння та віру в Господа.

Отже, стержнем радості
християнина є його віра? І так,
і ні. Інакше б не було серед
християн стільки невдоволе-
них і нещасливих людей. Бе-
ручи участь у різних психотре-
нінгах, я зауважила не тільки
негативні моменти, про які
згадувала вище. Я помітила й
позитив. Люди націлюються
на радість і багато зусиль док-
ладають, щоб набути її і втри-
мати навіть без основи. Ми ж,
християни, маючи міцний
стержень і тверду основу, на
якій можемо будувати, зводи-
мо стіну в кілька цеглин і —
зупиняємося, сподіваючись,
що нам цього вистачить на все
життя.

Зусилля, що дарують
радість

Життя християнина — це
постійна та невпинна бороть-
ба, спрямована на те, щоб фор-
мувати свою віру й показати в
ній «чесноту, а в чесноті пі-
знання, а в пізнанні стриман-
ня, а в стриманні терпели-
вість, а в терпеливості бла-
гочестя, а в благочесті братер-
ство, а в братерстві любов» (2
Петр. 1:5). І коли ми, перебу-
ваючи у Господі, докладаємо
для цього зусилль, переборює-
мо певні труднощі й отриму-
ємо перемогу — це дарує нам
невимовну радість, яка дає по-
штовх для того, щоб перемага-
ти в майбутньому й радіти
навіть у випробуваннях (див.
Як. 1:2). Якщо ж ми не докла-
даємо зусиль, то ту радість
спасіння, яку отримали від
Господа, з часом вичерпуємо і
залишаємося з вихолощеною,
мертвою, аморфною псевдо-
вірою.

Часто ця боротьба, про яку
я розповідаю, не зовнішня,
тобто спрямована не на якісь
зовнішні обставини. Вона то-
читься в глибинах нашого ро-
зуму. В цьому я вкотре переко-

налася, працюючи над підго-
товкою цього номера журналу.
Знайомі мені проповідники не
раз розповідали, що випробо-
вуються в тому, про що пропо-
відують. Те ж саме відчуваємо
й ми, коли працюємо над тією
чи іншою темою журналу. А,
можливо, просто більш спря-
мовуємо свої думки на те чи
інше й помічаємо багато того,
чого б не помітили раніше. Ще
з початку червня, коли ми по-
чали готувати цей випуск, я
налаштувалася на повну ра-
дість. Але обставини спонука-
ли до зовсім іншого. Багато що
відбувалося не так, як плану-
вала. Та попри все твердо сто-
яла на словах: «Радійте в Гос-
поді завсіди, і знову кажу:
радійте! …І мир Божий, що
вищий від усякого розуму, хай
береже серця ваші та ваші
думки у Христі Ісусі» (Фил.
4:4,7).

Надіслали документи на
табір дітям не з тими прізви-
щами — «мир Божий, що ви-
щий від усякого розуму…». У
півтора рази довше добираємо-
ся з Києва, ніж зазвичай,  —
«мир Божий хай береже серця
ваші…». Кіт з’їв ковбасу, яку
взяли в дорогу (а їхати то 18
годин), — «мир Божий хай бе-
реже ваші думки». Це була бо-
ротьба, але не той кіт чи зла-
мана маршрутка визначали
настрій, а внутрішній «на-
строй» мого розуму. Все скла-
лося у нас ще краще, ніж ми
думали, але не це тішить мене
над усе. Якимсь особливим
спокоєм сповнює серце думка
про те, що я змогла б радіти
навіть тоді, коли б все склало-
ся зовсім по-іншому, бо мир
Божий вищий від усякого ро-
зуму, і він здатен зберегти
наші серця та наші думки в
Христі Ісусі, у радості Його
спасіння та у щасливому від-
чутті Його присутності в нашо-
му житті.

Ольга МІЦЕВСЬКА

Замість того, щоб жалітися на колючки у троянд, я радію тому,
що серед колючок росте квітка.  Жозеф Жубер
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Радісна людина наче осяя-
на світлом. Але світло струмує
з неї, наче в її серці спалахнув
огонь — і заграв ув очах й на
обличчі. Радість — світло. Чу-
дова символічна пара, кожне
слово якої розкриває одне од-
ного. Радість переповнена
світла, світло повнісіньке ра-
дості!

Світло, переломлюючись у
краплині роси чи дощу, являє
нашому погляду дивну весел-
ку, і ми розуміємо, що той про-
зорий світляний промінь на-
справді складається з багатьох
кольорових промінців: черво-
ного, жовтого, синього та
безлічі їхніх відтінків і по-
єднань. Так само і радість має
свою гаму кольорів-почуттів,
завдяки яким вона і є радістю.
Удячність, любов, задоволен-
ня, мир – ось промені-почуття
радості, які ми побачимо, як
тільки пропустимо її через
свою свідомість. Уявімо
собі радість без одного з
цих почуттів: радість
без любові, радість без
вдячності, радість без
миру, радість без задово-
лення. Ні, не можна
уявити. Це навіть звучить
абсурдно! Усе одно, що
уявити веселку без черво-
ної чи синьої барви. Яким
би тоді став світ блідим,
непривабливим, навіть по-
творним.  Бо разом з цими
барвами ми втратили б і
сотні їхніх відтінків. Отже,
ми радіємо — ми світимо-
ся.  У нас є джерело світла-
радості, у нас є причини
для сяйва-радості. І в кож-
ного щирого християнина
вони однакові або мало чим
відрізняються. Вони, ма-
буть, такі самі, як у Дави-
да.

То що ж було джерелом
радості в Давида? Чого він
радів?

Давидова рад iсть

Давид дуже добре розумів,
що Творець — розпорядник
усіх благ: і матеріальних, і ду-
ховних. Саме в руках Творця
душевний і духовний комфорт
людини. Тому він і говорив
Йому у своїх молитвах: «Ра-
дість велика з Тобою, завжди
блаженство в правиці Твоїй!»
(Пс. 15:11). І ці Давидові сло-
ва були не просто здогадами чи
результатом чужих настанов,
а його власним досвідом. Не
раз Господь дивним способом
оздоровляв його, рятував від
ворогів, коли здавалося, що
смерть неминуча. І коли Давид
отримував зцілення чи поря-
тунок, здавалося, у  без-
вихідній ситуації, то він, як

мудра людина, розумів, що те
все вчинив Бог. І він каже
Йому: «Ти перемінив мені
плач мій на радість, жалобу
мою розв'язав, і підперезав
мене радістю…» (Пс. 29:12).
Тому надалі у всіх своїх печа-
лях Давид не біг до людей за
втіхою, а до Бога. Навіть у разі
свого великого гріха перед
Ним, коли убив Урію і забрав
його жінку, відчуваючи над
собою могутню караючу Божу
руку, він все одно пішов за
милістю до Нього. «Дай почу-
ти мені втіху й радість, і раді-
тимуть кості, що Ти покру-
шив… Верни мені радість
спасіння Твого, і з лагідним
духом підтримай мене» (Пс.
50:10, 14), — благає Давид у
свого Бога. Він не так страж-
дає через біди свої, як через те,
що Господь відступився від
нього за гріх. Він не відчуває
Його присутності, не чує Його
голосу, а тому томиться. Бо ж
яке це блаженство чути пора-
ди Господа, відчувати Його,
Всемогутнього, біля себе! А цю
благодать він мав і оспівав у
своєму псалмі: «Благослов-
ляю я Господа, що радить ме-
ні, навіть ночами навчають
мене мої нирки. Уявляю я
Господа перед собою пост-
ійно, бо Він по правиці моїй,
й я не буду захитаний!» (Пс.
15:7, 8). Як тоді раділо його

серце, як веселився дух, і
як раювало у повній без-

пеці тіло! І раптом усе
втратити.  Це нестерпно
— до Господа за прощен-
ням! Бо, виявляється,
найбільша радість —
Сам Господь! Отримавши
оновлення в правед-
ності, у пориві вдячності
й любові до Бога Давид
вигукує: «Я буду радіти,
і тішитись буду Тобою, і
буду виспівувати Ймен-
ня Твоє, о Всевишній!»



(Пс. 9:3). Навколо Давида ра-
діють хлібові та вину, але в
нього є Бог, Який тішить знач-
но більше: «Ти даєш більшу
радість у серці моїм, ніж у
них, як помножилося їхнє
збіжжя та їхнє вино молоде»
(Пс. 4:8).

Давид сповнений особливої
вдячності Господу. Бо є за що,
і він цього не ховає: «Ти пере-
мінив мені плач мій на радість,
жалобу мою розв’язав, і підпе-
резав мене радістю…» (Пс.
29:12), «…Я буду співати про
силу Твою, буду радісно
вранці хвалити Твою милість,
бо для мене Ти був в день не-
долі моєї твердинею й захис-
том!» (Пс. 58:17), «Я буду раді-
ти та тішитися в Твоїй
милості, що побачив Ти горе
моє, що приглянувся Ти до
скорботи моєї душі…» (Пс.
30:8). Усю свою надію Давид
покладає тільки на Господа:
«Я надію на милість Твою по-
кладаю, моє серце радіє спасі-
нням Твоїм!» (Пс. 12:6). Він

настільки наповнений любо-
в’ю до свого Бога, що навіть ті-
шиться думкою, що «буде при-
ємна Йому» його мова (Пс.
103:34). Усе, що пов’язано з
Господом, приносить Давидові
радість. А це ще одна ознака
великої любові. Відрадою сер-
ця Давидового є Божі діла —
свідчення Його сили й милості
(«Я навіки свідоцтва Твої ус-
падкував, бо вони радість
серця мого» (Пс. 118:111), він
втішається Божими постано-
вами, навіть словами («Я буду
радіти Твоїми постановами,
слова Твого не забуду!» (Пс.
118:16). Давид щиро любить
Єрусалим, бо його Бог полю-
бив це Святе Місто: «Нехай
мій язик до мого піднебіння
прилипне, якщо я не буду тебе
пам’ятати, якщо не поставлю
я Єрусалима над радість най-
вищу свою!» (Пс. 136:6).

Вдячність Богові, любов до
Його заповідей, до усього, що
Йому приємне, послух Його
Слову характеризують правед-

ника. Саме «праведні будуть
радіти, і будуть тішитися пе-
ред Богом, і веселитися в радо-
сті будуть!» (Пс. 67:4), піснею
хвалитимуть Ім’я Боже, спі-
вом вдячним Його величати-
муть! «І буде для Господа кра-
ща вона від вола, від бика, що
роги він має, що копита розд-
воєні має» (Пс. 68:31, 32). А
що робить людиною правед-
ною? Знову ж таки, любов до
Бога, зрештою Сам Бог. Така
взаємозалежність. Тому йдімо
до Господа, шукаймо Господ-
нього обличчя разом з Дави-
дом — і світло Божого лиця
зробить нас радісними. Бо у
Ньому джерело життя, джере-
ло світла, джерело радості
(див. Пс. 35:10).

Тож «Веселітесь у Господі,
і тіштеся, праведні, і співайте
із радістю, всі щиросерді!»
(Пс. 31:11).

Василь МАРТИНЮК



Ви коли-небудь сиділи піз-
но ввечері поряд з близькою
вам людиною на колоді перед
вогнищем? Якщо ви з тих лю-
дей, які люблять задивлятися
на прекрасне, ви не могли не
помітити чогось надприродно-
таємничого в полум’ї — особ-
ливо в малесеньких іскорках,
які, долаючи земне тяжіння,
рвуться вгору й розчиняються
в нічному небі.

Перед очима ватра, а серце
так нестримно лине крізь ти-
сячоліття в давні часи патрі-
архів. І сила Божого Слова всу-
переч законам часу відкриває
погляду околицю древнього
міста. Я сиджу коло багаття і
бачу крізь язики полум’я
трьох поважних мужів, які
простягають свої руки побли-
жче до вогню, щоб зігрітися.
На їхніх обличчях закарбовані
сліди глибокої скорботи й бо-
лю. Голови посипані попелом.
Вони не розтуляють своїх
вуст. Вони — втомилися пла-
кати. Ці троє — великі муд-

реці, але їхній розум не може
підібрати жодного слова, щоб
хоч якось розрадити свого дру-
га, який лежить неподалік,
вкритий овечими шкурами.
На перший погляд — він дрі-
має, але це тільки здається, бо
він не може спати від страшен-
них мук, яких завдає йому
хвороба. Тіло чоловіка вкрите
проказою. Час від часу з його
вуст злітає тихий стогін чи
кілька слів. Важко сказати, до
кого він звертається — до дру-
зів, до Бога чи до самого себе...
Нарешті, один із мудреців на
ім’я Еліфаз втрачає терпіння.
Його очі, сповнені рішучості,
замислено вдивляються ку-
дись у височінь вслід за іскор-
ками вогню, а вуста почина-
ють промовляти слова: «Не-
щастя виходить не з пороху, а
горе росте не з землі,— бо лю-
дина народжується на стра-
ждання, ЯК ІСКРИ, ЩОБ
УГОРУ ЛЕТІТИ...»

На щастя, Біблію писали
різні автори в різний час, іна-

кше я подумав би, що вони
змовилися. Зважте самі. Апо-
стол Петро пише так: «Через
те, що берете ви участь у Хри-
стових стражданнях, то тіште-
ся!..» Яків радить: «Майте,
брати мої, повну радість, коли
впадаєте в усілякі випробову-
вання!..» Павло ж свідчить:
«Я повний потіхи, збагачуюся
радістю при всякому нашому
горі». Солуняни жили «у вели-
кому утискові з радістю Духа
Святого». Коринтяни «серед
великого досвіду горя мали
радість рясну». Євреї ж «гра-
бунок свого майна прийняли з
потіхою». А ось слова Самого
Ісуса Христа: «Ви будете пла-
кати та голосити... сумувати
ви будете, але сум ваш обер-
неться в радість!» Що ви на це
скажете?

Розумієте, ці люди на-
справді всерйоз говорили про
радість в стражданнях! Вони
не жартували, не іронізували,
не перебільшували, не практи-
кували позитивного сповіду-

iскри, що летять угору



вання, не намагалися заспо-
коїти себе чи відволіктися від
переживань. Вони мали на
увазі саме те, про що писали!
Це був не бездумний оптимізм,
не самонавіювання, не втеча
від реальності, не спроба забу-
тися, настроїти себе на краще,
підняти собі настрій, не дума-
ти про погане... Я хочу під-
креслити, що ці люди говори-
ли не про психологічні методи
позитивного мислення, а про
справжню надприродну силу
радості, яка була реальністю в
їхньому житті. Це проти всіх
законів логіки? Можливо. Це
не вкладається в рамки здоро-
вого глузду? Так! Тому всі, хто
намагається зрозуміти ці сло-
ва, не враховуючи природи їх
Автора, приречені на розчару-
вання. Так з’являються скеп-
тики, які не вірять в чудеса.

Нам доведеться визнати,
що страждання й радість у
Писанні з’єднані у тісний ву-
зол, який неможливо розв’я-
зати.

Коли я одного разу пропові-
дував на цю тему в церкві,
мене запитали: «Що ти маєш
на увазі? Невже ми повинні
видавлювати з себе пластмасо-
ву посмішку, коли всередині
біль? Невже ми повинні одяг-
нути маску, приховуючи
справжні почуття? Чи хоче
Бог, щоб ми говорили, що все
добре, коли в житті — катаст-
рофа?» Саме так і виходить,
якщо розглядати через мік-
роскоп свої проблеми, замість
того, щоб узяти в руки теле-
скоп Божого відкриття!

Я так радію, що серед два-
надцяти мужів, які вивідува-
ли Обіцяний край, знайшлися
дві Божі іскри, загартовані в
полум’ї битви, які, піднімаю-
чись над землею, бачили не
могутніх велетнів, а ВСЕмо-
гутнього Саваота! Вони гово-
рили: «Ми увійдемо!» не трем-
тячими голосами і не з порож-
ньою хвалькуватістю. Це була
тверда віра в Господа!

Чи раділи ви, коли загуби-
ли цінну річ або коли у вас за-
болів зуб, або вас обікрали, або
коли ви зламали ногу, або

коли вас принизили, або хтось
посміявся з вашої віри?

Ось двоє побитих людей. На
їхніх лицях синці й засохла
кров. Їхні ноги забиті в колод-
ки. Що вони роблять? Невже
вони збираються співати свої-
ми пересохлими скривавлени-
ми вустами? Чому їхні облич-
чя світяться невимовною рад-
істю? Не дивуйтеся, це просто
Павло і Сила — дві Божі іскри,
які піднялися вище в’язнич-
них ґрат, болю несправедли-
вості і зранених тіл.

А це — йдуть апостоли,

або ж ви, як Давид, побіжите
на Голіафа в ім’я Господа! Тем-
пература впливає на людей по-
різному... Чому?

Нам заважають злетіти грі-
хи, які ми відмовляємося за-
лишити, сумніви й тягарі,
до яких ми вже навіть звикли.
Або — ми позбудемось їх, або
ж — зостанемося з ними на
землі!

«Радійте, співайте сумісно,
о єрусалимські руїни!» (Iс.
52:9) Ви коли-небудь говорили
людині на інвалідному візку,
щоб вона раділа? Розумієте,

Коли ви потрапите у
вогонь випробування,
у вас буде два виходи:
залишитися серед по-
пелу або злетіти у ви-
сочінь. Зануритися в
депресію чи радіти у

вірі! Третього не дано.
Або ви впадете під

кущ, як Йона, або, як
Йов, іскоркою підніме-

тесь на Божі висоти.

впізнаєте? Он, попереду
всіх, звичайно, Петро
— накульгує на одну
ногу, зате веселий. По-
заду, з усміхненим ли-
цем — так, так, це Іван,
дарма, що синець під
оком. Його наздоганяє
Хома, якому дісталося
більше за всіх, тому він
аж сяє! А далі йдуть,
обійнявшись, Яків з
Андрієм, щось натхнен-
но розповідаючи один
одному, та інші. Вони
— щойно з синедріо-
ну... Їх там «тепло»
прийняли, ви ж знаєте.
Але, повірте, їхній дух
зараз перебуває вище
єрусалимських дахів і
навіть міських мурів, і
навіть величного хра-
му... Вони — іскри!

У ватрі відбуваються цікаві
процеси. Тяжкі матеріали,
згораючи, стають попелом і
лишаються на землі. А легкі
— перетворюються на іскри й
піднімаються в небо.

У чому сила іскор? Авжеж
— у температурі полум’я!

Коли ви потрапите у вогонь
випробування, у вас буде два
виходи: залишитися серед по-
пелу або злетіти у височінь.
Зануритися в депресію чи ра-
діти у вірі! Третього не дано.
Або ви впадете під кущ, як
Йона, або, як Йов, іскоркою
підніметесь на Божі висоти,
пізнаючи Його щораз більше й
промовляючи: «Я знаю — Від-
купитель мій живий!» Можли-
во, вас скує страх, як Саула,

уся ця ідея була б безглуздою і
навіть нетактовною, ЯКБИ ЦЕ
НЕ ГОВОРИВ БОГ! Господи,
це ж руїни!.. Чому їм раді-
ти???

Я дивився на своє життя,
точніше на те, що від нього
лишилося... Це були руїни.
Зруйнована особистість, зруй-
новані стосунки, зруйновані
мрії... Але після навернення
до Бога незрозуміле почуття
поселилося в моєму серці. Во-
но було схоже на... Радість!
Чому? Я знав, що тепер моє
життя в руках Бога і Він це так
не залишить! Усім своїм єс-
твом я передчував зміни і на-
солоджувався ними, хоча їх
ще не було... Я бачив відбудо-
вані мури, підняті прапори,
торжество перемоги — для

13



мене це була не мрія, а факт!
Тільки вірою можна підня-

тися над негараздами життя!
Тільки вірою можна радіти,
коли для цього найменше під-
став!

Можливо, звучить абсурд-
но, але радість — це єдиний
шанс для руїн, щоб знову ста-
ти містом! Якщо руїни почина-
ють плакати, що вони руїни,
це аж ніяк не покращує їхньо-
го становища. Якось, коли Бо-
жий народ збирався поплака-
ти і пожаліти себе, Господь
відразу це заборонив: «Не су-
муйте, бо радість у Господі це
ваша сила!» (Неем.8:10). Тому
не спішіть шукати підходящу
вербу для своєї арфи! Знаєте,
як я атакую свій смуток? Уда-
ром по струнах гітари! І часто
це діє краще за будь-яке стіно-
битне знаряддя!

Бог подарував нам потужну
зброю — радість у Дусі Свято-
му! І вона є активною силою
перемоги у випробуваннях.

Іноді мені здається, якщо
християнство втратить ра-
дість, від нього нічого не зали-
шиться. Крім пропахлої лада-
ном, безсилої релігії! Чи
знаєте ви, що священик не мав
права роздирати свої одежі на
знак скорботи і відчаю? Якось
я зустрів засмученого брата.

Його обличчя було опущене до
землі. Я сказав: «Роби що зав-
годно, але твоє лице повинне
показувати, що Христос пе-
реміг диявола, а не навпаки!»
Ісус навчав: так, ви побачите
катастрофи, так, будуть луна-
ти вибухи війни, так, ви буде-
те переслідувані — але! Ніко-
ли! Не опускайте! Своїх очей!
Навпаки — підійміть їх угору,
адже наблизилось ваше вибав-
лення! Інакше ви нічим не
відрізнятиметеся від тих лю-
дей, які не мають надії!

Будьте іскрами, а не попе-
лом!

Темряву ночі освітили живі
факели. Сади імператора ста-
ли свідками жорстокої страти.
Люди, прив’язані до стовпів і
облиті смолою, згорали зажи-
во. Вони не кричали, не блага-
ли, не плакали... Вони — спі-
вали! І це доводило Нерона до
божевілля! Він наказав від-
різати у них язики. Але це не
допомогло. Очі християн ди-
вилися вгору з радістю! Так,
з радістю — а її не виріжеш
разом з язиком! Нерон ска-
женів від безсилля — він не міг
їх перемогти! Їхні душі, разом
з іскрами вогню возносилися в
безодню зоряного неба.

Я знову вдивляюся в іскри,
які РАДІСНО танцюють над

полум’ям. Над ними не має
влади земне тяжіння. Вони
вільні й щасливі. Де би ці
іскорки взяли силу піднятися
вгору, якби не висока темпера-
тура вогнища? І чим вища тем-
пература, то вище вони під-
німаються. Апостол Павло
також це помітив: «Бо поскі-
льки намножуються в нас тер-
піння Христові, так через
Христа й потішення наше на-
множується» (2Кор.1:5) Коли
у ваше життя прийде вогонь,
не пропустіть — це ваш шанс
злетіти вгору, ближче до Гос-
пода!

Так, іскрам пече! Але це —
ціна висоти!

Він падав і знову підіймав-
ся. Біль обпікав тіло пекель-
ним вогнем. Та погляд був
спрямований вперед! Його би-
ли й плювали в очі. Та Він не
опустив лиця! Друзі зрадили
Його. Та Він шепотів їхні іме-
на! Його розп’яли. Він не пла-
кав. Не жалів Себе. Не нарікав
і нікого не звинувачував. ВІН
НЕ ЗДАВСЯ! До самого кінця.
Він просто летів вгору... Як
Іскра!

А вам би хотілося, подібно
до іскор вогню, піднятися у
височінь вічності і розчинити-
ся в обіймах Отця?

Дмитро ДОВБУШ
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Не знаю, як у вас, але в моє-
му житті часто буває так, що
більш серйозні труднощі я пе-
реношу з легкістю, у той же
час якась незначна дрібниця
може надовго вибити мене зі
звичного життєвого ритму. А
ще часто, коли я потрапляю в
складну ситуацію, то починаю
шукати в цьому якийсь пози-
тив. У миті ж відносного бла-
гополуччя, навпаки, — по-
мічати щось негативне.

І це властиво не тільки ме-
ні. Щонайменше в українсько-
му народному гуморі така
поведінка має певне відобра-
ження. Пригадуєте жінку, що
ховалася під стіл від розлюче-
ного чоловіка, який міг її й
побити, як під гарячу руку по-
паде, і, нишком виглядаючи
звідти, примовляла: «Та все ж
гарний мій Іван, чи не так?»
Або ж, навпаки, думаю, вам не
раз доводилося чути від жінок,
чоловіки яких висловлюють
своє невдоволення мовчан-
ням: «О, краще б побив, а то
замкнеться і ходить, як ні-
мець».

Так поводяться не лише
люди світські. Це властиво й
віруючим людям, які за роки
гонінь навчилися жити й раді-
ти в труднощах. І не завжди
вміють бути задоволеними й

вдячними Богові у сприятли-
вих умовах. Але Господь вип-
робовує нас не лише гонінням,
але й благополуччям. Навіть
великі Господні благословен-
ня можуть стати великим вип-
робуванням для нас. Прига-
дуєте невдоволення євреїв, які
вийшли з єгипетського краю,
звільнилися з важкого раб-
ства, у якому все ж знаходили
якісь позитиви. І ось довго-
ждана воля. Та супроводжу-
ється вона не піснею хвали Бо-
гові, а постійними нарікання-
ми. І промовив Господь до
Мойсея: «Ось Я спускатиму
вам дощем хліб із неба, а народ
виходитиме й щоденно збира-
тиме, скільки треба на день,
щоб випробувати його, чи буде
він ходити в Моєму Законі, чи
ні». Таким чином велике Гос-
поднє чудо стало неймовірним
випробуванням для Божого
народу.

Приємно бачити Божі діян-
ня у своєму житті, чудово при-
ймати Божі благословення.
Але не це робить нас задоволе-
ними. Невдоволення ізраїль-
тян стихло після появи манни.
Та чи надовго? Минув певний
час, і невдоволений дух не вит-
римав випробування. Те, що
колись було неймовірним бла-
гословенням, згодом назване

бридкою «непридатною
їжею». І кара Господня не за-
барилася. Змії… страждання…
смерть. І — от парадокс — по-
каяння.

Як тривога, то й до Бога, —
каже народна мудрість. Або ж,
як співається у відомій пісні:
«Чем глубже скорбь, тем бли-
же Бог». Саме в цих словах
міститься глибинний секрет
нашого задоволення. Щасли-
вими та радісними ми можемо
бути лише в Бозі. Не тоді, коли
споглядаємо Його милості. Не
тоді навіть, коли переносимо
випробування. А тоді, коли
пробуваємо в постійному єд-
нанні з Богом. Коли виконує-
мо Його волю й насолоджуємо-
ся Його присутністю. І саме в
такому стані ми зможемо гово-
рити, як апостол Павло (але
зверніть увагу не лише на не-
гативні моменти, на які часто
наголошують, а й на пози-
тивні, які можуть стати випро-
буванням для нас): «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».

Ольга МІЦЕВСЬКА

Випробування манною



Юнак вперше відвідав
зібрання християн на запро-
шення однолітка з христи-
янської сім’ї і зауважив, що не
побачив радості в очах членів
церкви.

Звичайно, можна апелюва-
ти тим, що не до радості, коли
родичі не спасенні, коли діти
не хочуть Богу ревно служи-
ти… Це вагомі причини, але
можливо є й інші причини,
через які ми втрачаємо радість
як один з головних компо-
нентів Царства Божого, яке
повинно бути всередині нас:
«Бо Боже Царство всередині
вас!» (Лк. 17:21). «Бо Царство
Боже не пожива й питво, але
праведність, і мир, і радість у
Дусі Святім» (Рим. 14:17).
Отже, якщо християнин втра-
чає радість як обов’язковий
компонент Царства Божого —
він втрачає Царство Боже.

Мій опонент може зауважи-
ти: «То що, постійно треба ус-

міхатися, щоб усі зуби було
видно? І таким чином радість
доводити?» Я не говорю про ту
показну радість з її зовнішні-
ми проявами, яку так намага-
ються виявити деякі сучасні
християнські громади, не
звертаючи уваги на пра-
ведність й Божий мир. Але
коли людина багато років вва-
жає себе віруючою, а на її об-
личчі ніколи не побачиш усмі-
шки, і в неї вже виробилися
зморшки на обличчі відповід-
но до її повсякденного настрою
— суму, печалі, скорботи, то
це, згідно з Євангелією (Радіс-
ною Звісткою), не нормально.
І чомусь ніяк не віриться аргу-
ментам таких людей, що вони
всередині радіють. Згадаймо,
що «чим серце наповнене, те
говорять уста» (Мт. 12:34).
«Добра людина із доброї скар-
бниці серця добре виносить, а
лиха із лихої виносить
лихе...» (Лк. 6:45). Ці уривки

стосуються слів, але чи не про-
мовляє наш вираз обличчя,
наші очі про те, що всередині
нас? Я не думаю, що внутріш-
ню радість, якщо вона є, мож-
на заховати і залишити непо-
міченою для оточуючих.

Можливо, треба визнати те,
що є? І зробити правильні вис-
новки для того, щоб виправи-
ти ситуацію.

Розглянемо, що може бути
причиною відсутності або при-
меншення радості в нас.

Першим, що забирає нашу
радість, є тягарі (клопоти) цьо-
го світу, якими поневолюють-
ся віруючі. І не потрібно заки-
дати на зразок того, що «хто не
турбується про домашніх, той
гірший від невірного». Чув
такі аргументи не раз, але вся
біда в тім, що ми не можемо
ніяк зупинитися і поставити
планки нашим пожаданням.
Нам здається все недостатнім
для більш-менш нормального
життя (побутових умов, ком-
форту тощо).

Апостол Павло закликає:
«Скиньмо всякий тягар та
гріх, що обплутує нас!» (Євр.
12:1). Але гріх ми ще заува-
жуємо, а от тягарі? Та це ж не
гріх! А він так само легко може
обплутати нас. Спробуймо не-
упереджено розглянути ці тя-
гарі, які конче потрібно скину-
ти, щоб переконатися, що це
не тягар, який пропонує Хри-
стос. А це точно не він, бо тя-
гар Христа легкий!  (Мт.
11:30). Такий тягар не прино-
сить печалі й смутку, а лише
— радість.

Життсвi клопоти — тягар, що забирас



У наших серцях посіяне Слово Боже,
і це насіння може прорости і принести
плоди. «Але клопоти цьогосвітні й ома-
на багатства та різні бажання ввіходять,
та й заглушують слово, і плоду воно не
дає!» (Мр. 4:19). Одна розумна жінка ска-
зала: «Люди соромляться бідності, але
чомусь не соромляться багатства!» І хри-
стияни хваляться добробутом, багат-
ством, як благословенням Божим. А
якщо зіставити це з заповідями Христа,
чи це так повинно бути? Недарма сказа-
но в Писанні, що це омана багатства
(міраж, гонитва за примарою). Скільки
сьогодні таких обманутих й серед хрис-
тиян? Апостол Павло, закликаючи ски-
нути тягарі, що заважають нам просту-
вати вперед до небесної вітчизни, навів
безліч свідків, яких ми повинні брати за
приклад віри. І головним стержнем
їхньої радості було те, що вони прагнули
до небесної вітчизни. Вони в думках
мали саме її! «Та бажають вони тепер
кращої, цебто небесної (батьківщини),
тому й Бог не соромиться їх, щоб звати
Себе їхнім Богом, бо Він приготував їм
місто!» (Євр. 11:13-16).

У цей останній час звучить наказ Хри-
ста: «Уважайте ж на себе, щоб ваші сер-
ця не обтяжувалися ненажерством та
п’янством, і життєвими клопотами, і
щоб день той на вас не прийшов несподі-
вано! » (Лк. 21:34). Чомусь саме на
життєві клопоти проповідники найменш
звертають увагу, а саме вони приносять
найдошкульнішу біду в життя християн.
Як не згадати з приводу цього інший ури-
вок з Євангелії: «Отож, не журіться, ка-
жучи: Що ми будемо їсти, чи: Що буде-
мо пити, або: У що ми зодягнемось? Бо ж
усього того погани шукають; але знає
Отець ваш Небесний, що всього того вам
потрібно. Шукайте ж найперше Царства
Божого й правди Його, а все це вам дода-
сться. Отож, не журіться про завтрашній
день, бо завтра за себе само поклопочеть-
ся. Кожний день має досить своєї турбо-
ти!» (Мт. 6:34). Ці турботи мають своє
логічне виправдання (швидше, з точки
зору світу цього), але якщо вони забира-
ють у нас радість від Духа Святого (а це
призводить саме до цього, які б благі на-
міри не були спочатку), то треба негайно
бити тривогу! Доки не пізно…

Геннадій АНДРОСОВ

у християн радiсть Віруючі люди більш радісні

Результати  дослідження показали, що в
суспільстві, яке піддається стресу, віруючі люди пе-
реважають і вони щасливіші за своїх невіруючих
опонентів, — повідомляє CNL-NEWS із посиланням
на Charisma.

Там, де мир і достаток є нормою, менше віруючих
і люди задоволені незалежно від того, віруючі вони
чи ні, — виявило дослідження.

Учені  проаналізували дані опитувань Gallup
World Poll за 2005-2009 роки, у яких брали участь
люди із 150 країн. Питання були на теми релігійної
приналежності, задоволення життям, поваги, сусп-
ільної підтримки та позитивних або негативних по-
чуттів.

«Це було перше дослідження, у якому враховува-
лось співвідношення релігії та щастя у всесвітньому
масштабі» — повідомив відомий професор психології
Ед Дінер, керівник дослідження і науковий консуль-
тант Gallup.

Попередні опитування, які відбувалися перваж-
но у США, припускали, що віруючі громадяни щас-
ливіші за невіруючих. Нові ж дані вказують, що
релігійність і радість тісно пов’язані з характерис-
тикою особи в суспільстві.

«Обставини передбачають релігійність, — заува-
жив Ед Дінер. — Важкі обставини сильніше набли-
жають людей до релігійності. У релігійних спільно-
тах і важких умовах віруючі щасливіші за
невіруючих. Але в нерелігійному суспільстві, де за-
довольняються потреби багатьох громадян, щасливі
не тільки віруючі люди, а всі!»

Релігійність підвищує рівень радості в
суспільстві, яке не може забезпечити людей харчу-
ванням, роботою, лікуванням, безпекою та освітою,
виявили дослідники.

Віруючі люди в релігійних спільнотах більше
відчувають турботу, отримують суспільну підтрим-
ку та переживають більше позитивних і менше нега-
тивних емоцій, ніж їхні нерелігійні співгромадяни.

У світському суспільстві, яке заможніше та кра-
ще забезпечує населення соціальною підтримкою,
віруючі й невіруючі люди переживають радість і по-
зитивні емоції.

Віруючі у світських країнах частіше повідомля-
ють про негативні почуття, ніж невіруючі.
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Виявляється, можна. І зро-
бити це неважко за допомогою
методу, який гарно описав
апостол Яків, розмірковуючи
про іншу невід’ємну частину
сутності християнина — про
віру. У другому розділі свого
послання апостол говорить
про віру та діла. На перший
погляд може здатися, що ав-
тор проповідує вчення, згідно
з яким віра (а відповідно і спа-
сіння) досягається добрими
ділами. Але це не так. Голов-
на думка його роздумів скон-
центрована в простій фразі:
«Віра без діл мертва!» Іншими
словами: невидима віра завж-
ди проявляє себе у видимих
добрих ділах, або, як про це
говорить інший апостол, Пав-
ло, у плодах. Саме через пове-
дінку людини, її хороші по-
божні вчинки можна
довідатися, чи є в неї віра. Бо,
зауважує Яків, говорити про
віру без діл безглуздо. З почут-
тям гумору, навіть зі сарказ-

мом він каже: «Покажи-но
мені віру без діл…», твердо
знаючи, що такого не може
бути.

Те ж саме можна сказати й
про радість. Радість — це не
щось абстрактне, невидиме,
амфорне. Радість, як і віра,
завжди має видиме виражен-
ня: у виразі обличчя, у по-
ведінці, у словах. Так звана,
внутрішня радість, зі сумним,
пісним обличчям — не що ін-
ше, як фікція, самообман, це
«віра без діл».

Пригадую випадок, свід-
ком якого я був, перебуваючи
на службі в армії. Нас щойно
призвали до війська й доручи-
ли під опіку сержанту строко-
вої служби. Запам’ятався він,
на відміну від інших «крутих»
сержантів тим, що був спокій-
ний, врівноважений, неговір-
кий, не кривдив солдат. На той
час він вже закінчив універси-
тет, був одружений, навіть мав
дитинку. І от одного разу я

став свідком незвичної події.
Якось після сніданку до нас у
казарму прийшла дівчина,
яка працювала у штабі, і пода-
ла цьому сержанту якийсь па-
пірець. Він глянув на нього і
несподівано вхопив дівчину в
обійми, поцілував і в якомусь
дивному танці закружляв її по
казармі на очах розгублених
солдат. Такого від нього ніхто
не чекав, навіть перелякана
дівчина-штабістка. Виявля-
ється, вона принесла сержан-
ту телеграму, у якій повідом-
лялося про народження
другого сина. Радість батька
не можливо було сховати і
вона вилилася ось таким див-
ним вчинком.

Я часто згадую той армійсь-
кий випадок, бо він допомагає
мені зрозуміти поведінку царя
Давида, який танцював перед
ковчегом (див. 2 Сам. 6). Так,
ці два випадки нестандартні,
незвичні, навіть нелогічні.
Недаремно Давидова дружина

Радість буває різною. Щирою. Не-
щирою. Штучною. Лукавою. Вдаваною.
Злорадною. А от, чи може радість бути
невидимою? Коли, скажімо, я маю
повні груди радості, але її ніхто не ба-
чить? Саме такою радістю пишаються
деякі побожні, похмурі на вигляд хри-
стияни, які люблять цитувати біблійну
фразу «Праведний ледь посміхнеться»
(правда, варто зауважити, що в ка-
нонічній Біблії таких слів немає, вони
написані в Премудростях Сираха).

А, взагалі, як визначити, чи має лю-
дина радість, чи ні? Чим її виміряти,
оту невидиму радість?

Чим вимiрюcться

радiсть

18



з осудом поставилася до «ди-
кої», на її думку, поведінки
царя. Але радість сержанта та
Давида була настільки вели-
кою, щирою та непідробною,
що проявилася саме так. Апо-
столів у день П’ятидесятниці
також вважали за п’яних, ко-
ли ті від радості переповнення
їх Духом Святим почали роби-
ти те, що нормальна людина не
робила б. Так, це винятки, це
не означає, що саме таким спо-
собом завжди потрібно вира-
жати свою радість, але вони
підтверджують одну просту
істину: радість, якщо вона
справді є, неможливо прихо-
вати. Якщо у серці є радість,
її обов’язково можна прочита-
ти на обличчі, побачити у по-
ведінці, навіть у простих ру-
хах. Вам доводилося бачити
людей після їхнього покаяння
перед Богом? Їхня зовнішність
миттєво змінювалася, їхнє
лице сяяло якоюсь неземною
радістю, яку неможливо схо-
вати. Я за характером більш
спокійний та мовчазний, не
завжди виражаю свої емоції.
Але коли у мене стається щось
радісне, знаю, як важко, а
іноді неможливо, стримати
себе, щоб не виказати цієї ра-
дості. Навіть якщо потрібно
було цю новину тимчасово по-
тримати в таємниці, щось у
моїй поведінці мене «продава-
ло», рідні чи знайомі казали
тоді: «Ану, кажи, що там у
тебе сталося!»

Зачекай, скажете, але ж
радісним можна і прикинути-
ся, радість може бути награ-
ною, штучною, лицемірною.
Так, можна одягнути маску
зовнішньої радості і тоді, коли
її немає у серці. Видима ра-
дість може бути без справж-
ньої, внутрішньої, але справж-
ня радість ніколи не може бути
без видимої. Бо «чим перепов-
нене серце, те промовляють
уста». А я додам: промовля-
ють обличчя, рухи, поведінка.

Якщо ми не можемо захова-
ти в собі радості, народженої
приємними життєвими подія-
ми, то тим більше не приховає-
мо радості у Бозі. Відчуття

Господнього прощення, усві-
домлення того, що відтепер ти
дитина Божа, спадкоємець
вічного життя народжує таку
радість, яку не сховаєш у ко-
мірчинах серця, вона вили-
вається незвичними способо-
ми й супроводжує потім
людину все життя. Радісна в
Бозі людина — обов’язково ра-
дісна й назовні. Завжди. У
будь-яких обставинах життя.
І ті, хто навколо нас, це бачать.

Отже, чим вимірюється ра-
дість? Простим індикатором є
наша зовнішність, наша пове-
дінка, наші слова. Вона вимі-
рюється усмішкою на обличчі
християнина і тоді, коли той
має, з людської точки зору,
причину радіти, і тоді, коли
стиснутий лещатами трудно-
щів. Вона вимірюється слова-
ми вдячності Богові, які зву-
чать із вуст спасенної Богом
людини і яку Господь веде по
життю як полями благополуч-
чя, так і долинами скорботи.
Вона вимірюється піснями ра-
дості, які линули з вуст апос-
толів, коли ті були у в’язниці
в кайданах. Вслухайтеся у
слова великого страждальця
за віру апостола Павла, скі-
льки радості та оптимізму в
його словах: «Хто нас розлу-
чить від любови Христової?
Чи недоля, чи утиск, чи пере-
слідування, чи голод, чи наго-

та, чи небезпека, чи меч?.. Але
в цьому всьому ми перемагає-
мо Тим, Хто нас полюбив. Бо
я пересвідчився, що ні смерть,
ні життя, ні Анголи, ні влади,
ні теперішнє, ні майбутнє, ні
сили, ні вишина, ні глибина,
ані інше яке створіння не змо-
же відлучити нас від любови
Божої, яка в Христі Ісусі, Гос-
поді нашім!» (Рим. 8:35-39).

Життя християнина — це
життя радості. Наші служіння
повинні бути радісними: про-
повіді, пісні, молитви. Бо «Бог
виступає при радісних окри-
ках, Господь при голосі рога»
(Пс. 46:6). І ця радість не має
бути штучною. Іноді сучасні
християни перевертають
радість «з ніг на голову», через
відповідні пісні, музику, спе-
цефекти створюючи зовнішню
атмосферу радості, щоб розбу-
дити радість у дусі. Це, як мо-
виться у поширеному вислові,
«розхитування дерева, щоб
створити вітер».

Радійте Господом, не хо-
вайте радості у шпарини сер-
ця, діліться радістю з тими,
хто навколо вас, запалюйте їх
радістю! «А всі, хто надію на
Тебе складають, хай тішаться,
будуть вічно співати вони, і Ти
їх охорониш, і будуть радіти
Тобою, хто любить Ім’я Твоє!»
(Пс. 5:12).

Юрій ВАВРИНЮК
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«Тішся, юначе, своїм моло-
децтвом, а серце твоє нехай
буде веселе за днів молодощів
твоїх! І ходи ти дорогами сер-
ця свого й видінням очей сво-
їх, але знай, що за все це впро-
вадить тебе Бог до суду!» (Ек.
11:9).

Кожна стаття має причину
написання. Пастори, спостер-
ігаючи за життям молоді, ба-
чать більше й далі, ніж сама
молодь. На це впливає і досвід
життя, і знання Священного
Писання, і обов’язок пастора
нагадувати про небезпеки, які
трапляються на дорозі.

Біблія дуже багато гово-
рить про радість. Вона закли-
кає нас радіти Богом спасіння
нашого і заохочує служити
Господу з радістю.

«Тішся, юначе, своїм моло-
децтвом… але знай!..» Цей
уривок попереджає про відпо-
відальність. Веселися, але
знай. У цих словах немає забо-
рони на радість, але вони да-
ють підставу вважати, що є
радість, яка неприємна Бо-
гові, і якої Він не приймає. Є
радість, яка безславить Бога,
засмучує і дратує Його свя-
тість. За таку радість людині
доведеться відповідати. Під
час перебування Мойсея на
горі Сінай, народ почав вима-
гати в Аарона зробити їм Бога.

Аарон, зібравши золоті при-
краси, вилив їм золоте теля.
Написано, що народ почав
їсти, пити та бавитися. Інши-
ми словами, народ почав весе-
литися, але за це йому довело-
ся відповідати. Тисячі людей
повинні були померти, тому
що це була радість народу,
який відступив від Бога, знех-
тувавши Його святістю.

Блудний син пішов, розтоп-
тавши настанови і закони ба-
тьківського дому. Життя його
наповнилося веселощами, про
які сьогодні мріє багато моло-
дих людей. Тільки це був об-
ман, це був міраж, за яким він
гнався, веселячись в п’яному
чаду. Всі, хто читає Біблію,
знають фінал цих веселощів —
свиняче стадо і корито з ріжка-
ми. Слава Богу, що блудний
син повернувся. Як багато мо-
лодих людей йдуть сьогодні у
світ повеселитися, але небага-
тьом дано повернутися в отчий
дім. Серед молоді немало тих,
які, не залишаючи церков,
відвідують сумнівні місця. І є
такі, які після відвідування
цих сумнівних місць в алко-
гольному чи наркотичному
сп’янінні потрапляють прямо
в потойбічний світ. «Тішся,
юначе, своїм молодецтвом…
але знай, що за все це Бог при-
веде тебе на суд».

Печальна доля Ізраїлю,
який веселився невгодною Бо-
гові радістю, описана в Книзі
пророка Осії. Народ безславив
Бога своєю поведінкою, драту-
вав Його своїм непослухом і
принижував своїм ідолопок-
лонством і, перебуваючи в та-
кому стані, далі веселився.
Тоді Бог промовив до них Своє
слово: «І зроблю кінець усякій
радості її, святу її, новомісяч-
чю її, і суботі її, та всякому
святковому часові. І спустошу
її виноградника та її фіґове
дерево, про які вона говорила:
Це мені дар за блудодійство,
що дали мені мої полюбовни-
ки. А Я оберну їх на ліс, і їх
пожере польова звірина! І на-
віщу її за дні Ваалів, коли вона
кадила. І приоздоблювалася
ти своєю носовою сережкою та
своїм нашийником, і ходила за
своїми полюбовниками, а Ме-
не забувала, говорить Гос-
подь» (Ос. 2:13-15).

Господь попереджає конк-
ретно і твердо:

— Тішся, юначе, але знай,
що ти маєш пам’ятати «в днях
юнацтва свого про свого Твор-
ця» (Екл.12:1).

— Тішся, юначе, але знай,
«чим додержить юнак у чис-
тоті свою стежку. Як держати-
меться Твоїх слів! »  (Пс.
118:9).

«Тiшся, юначе, своiм молодецтвом…
але знай…»
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— Тішся, юначе, але знай,
що «добре для мужа, як носить
ярмо в своїй молодості» (Плач
3:27).

— Тішся, юначе, але «сте-
режися молодечих пожадли-
востей, тримайся правди,
віри, любови, миру з тими, хто
Господа кличе від чистого сер-
ця» (2 Тим. 2.22).

— Тішся, юначе, але знай,
що ти маєш бути «зразком для
вірних у слові, у житті, у лю-
бові, у дусі, у вірі, у чистості!»
(1 Тим. 4:12).

— Тішся, юначе, але знай,
що «ліпший убогий та мудрий
юнак» (Екл. 4:13).

— Тішся, юначе, але знай,
що Бог хоче, щоб ти був по-
міркованим (Тит.2.6).

— Тішся, юначе, але знай,
що «смерть увійшла в наші
вікна, до наших палат увійш-
ла, щоб вирізати дітей з ву-
лиці, із площ юнаків...» (Єр.
9:20).

— Тішся, юначе, але знай,
наближається час, коли «бу-
дуть ходити від моря до моря,
і з півночі до сходу блукати-
муть, щоб знайти слово Госпо-
да, та не знайдуть його! Того
дня будуть мліти від спраги
вродливі дівчата та хлопці»
(Амос. 8:12-13).

— Тішся, юначе, але знай,
що «помучаться хлопці й по-
томляться, і юнаки спотикну-
тись спіткнуться… а ті, хто на-
дію складає на Господа, силу
відновлять, крила підіймуть,
немов ті орли, будуть бігати і
не потомляться, будуть ходи-
ти і не помучаться! (Іс. 40:30-
31).

Хай благословить вас Бог,
дорога молодь, уважати на са-
мого себе та на Христову науку
і постійно триматися її. Гос-
подь не забороняє втішатися
тією радістю, яка приходить
від спілкування з Ним на
зібранні святих, від участі у
служінні, від готовності чини-
ти добрі діла для Господа і на
славу Бога. Подумайте про це,
і хай Бог благословить вас.

Олександр СИПКО

А розпуста та нечисть усяка й зажерливість нехай навіть
не згадуються поміж вами, як личить святим, і гидота, і мар-
нословство або жарти (рос. смехотворство), що неприс-
тойні вам, але краще дякування» (Еф.5:4).

Керуючись цим уривком та іншими цитатами з Біблії, часто
вирваними з контексту, багато хто вважає, що сміх та інші
зовнішні прояви радості взагалі неприйнятні для християн.
Тому часто навіть пісні, де йдеться про радість, виконують із
сумним виразом обличчя.

Але що про це каже Писання?
Слово, яке російською перекладено, як «сміхотворство», вза-

галі немає в грецькому тексті. Український переклад більш точ-
ний. В оригіналі тут ужито слово eutrapelia (eu – хороший;
trapelia - перетворення, зворот, троп). Це слово лише один раз
вживається в Новому Заповіті. Зазвичай воно означає «кривля-
тися, мавпувати, легко перевтілюватися». В контексті зі слова-
ми aischrotes (перекладене як «гидота»), що означає «вуль-
гарність, безсоромність, сквернослов’я»,  та morologia
(марнословство), — нерозумні розмови, які також вжито в Пи-
санні тільки один раз, дослідники роблять висновок, що слово
«eutrapelia» означає «вульгарності, непристойні жарти».

Стає очевидним, що тут йдеться не просто про дотепність, а
про вульгарні непристойності. Зокрема Булінджер пише, що
слово «eutrapeliа» відноситься до розв’язних, вільних розмов,
які за допомогою вміло перевернутих слів, пробуджують у ро-
зумі більш далекі думки, ніж містять самі слова.

За словником Ожегова, «сміхотворний» — абсолютно без-
підставний, здатний викликати тільки сміх. Тобто це спосіб по-
ведінки чи мовлення спрямований тільки на фізіологічне відтво-
рення сміху. Саме від цього й застерігає Павло, не торкаючись
теми нормального гумору та радості.

Отже, ми не повинні впадати в крайнощі, а в усьому з Божою
допомогою шукати «золоту середину». Згадайте Іллю на Кармілі
та його репліки про Ваала, який спить чи зайнятий, або  слова
Христа про комара та верблюда. Це чудовий гумор, який був
зрозумілий людям і давав їм змогу краще сприйняти суть сказа-
ного. Тож і нам потрібно навчитися відрізняти непристойні жар-
ти від здорового гумору, який дає можливістьє більш чітко зро-
зуміти певні істини, сухе сприйняття яких не торкнулося б
серця.

Якi ж жарти непристойнi для християнина?
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«Я знаю одного чоловіка,
який був близьким до відчаю і
бажання покінчити з життям.
Песимізм Шопенгауера та ін-
ших філософів привів його до
заперечення радості життя.
Він часто замислювався над
цим питанням, і в нього визрі-
вало фатальне рішення. Але
одне питання, записане на не-
примітному аркуші паперу
людиною віруючою, поверну-
ло його думки зовсім в інший
напрямок. Це питання звуча-
ло так: «Чи любиш ти Хрис-
та?» Воно було яскравим про-
менем, який проник у темну
кімнату. Він одразу ж пояс-
нив, для чого і для кого жити.
Для любові, для Христа! Лю-
бов вічна, і вона в Тому, Хто
поклав душу Свою за гріш-
ників», — це слова з автобіог-
рафії Івана Степановича Про-
ханова, відомого релігійного
та політичного діяча початку
минулого століття, керівника
Всеросійського союзу єван-
гельських християн (1908-
1928), засновника християн-
сько-демократичної партії
«Воскресіння» (1917).  Окрім
того, він відомий широкому
загалу як автор статей і книг,

а також християнських пі-
сень.

Прохановські гімни —
«Взойдем на Голгофу, мой
брат», «Что ты так печален?»,
«Ликуй, ликуй, спасенный»,
«Сеется семя», «Я друга див-
ного познал» та багато інших
— сердечні, прості й христо-
центричні, і дотепер знахо-
дять відгук у душах різних
людей.

Сам Проханов говорив:
«Народна музика була сповне-
на печалі, тому її не можна
було використовувати. Народ,
який віками пробував у раб-
стві та під тиском автократич-
ної влади, жив у постійному
страху та хвилюванні. Музика
ж євангельського християнсь-
кого руху не може бути пе-
чальною». Він стверджував,
що кожен євангельський
християнин переходить з  тем-
ряви у світло через своє навер-
нення, переживаючи невимов-
ну радість та щастя. І все його
життя було осяяне промінням
спасіння в Христі, тому він
вирішив зробити все, щоб
євангельська музика була
здатна виражати найвищу ра-
дість, яка існує на землі, —

«радість, джерелом якої є не-
бо». Тому навіть ті псалмоспі-
ви Івана Проханова, які опові-
дають про скорботні моменти,
обов’язково містять блаженне
сподівання скорої радості.

І. С. Проханов народився 17
квітня 1869 року у Владикав-
казі. Його батько належав до
общини молокан, але в 1875
році приєднався до групи бап-
тистів. У листопаді 1886 року
до цієї ж общини приєднався
й сам Проханов. З 1888 року,
в період навчання в технологі-
чному інституті Санкт-Петер-
бурга, бере активну участь у
діяльності руху євангельсь-
ких християн і в умовах тиску
з боку царської влади в 1895
році виїжджає за кордон, де
отримує богословську освіту в
баптистському коледжі в Бріс-
толі (Англія), а також Конгре-
гаціональному коледжі в Лон-
доні. Крім того, по півроку він
провів в Берлінському та Па-
ризькому університетах, де
також вивчав богослов’я.

З 1901 року Іван Степано-
вич знов служить у Санкт-Пе-
тербурзі. Редагує та видає де-
кілька збірників духовних
пісень, організовує правовий

Спiвець радостi та
оптимiзму

Якби це було можливо, я хотів би виступи-
ти по радіо на весь світ зі словами: «Не будьте

песимістами, будьте оптимістами. Песимізм
робить вас слабкими; оптимізм дає вам силу і

здатність долати все зло, яке є в світі».
Іван Проханов
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захист переслідуваних єван-
гельських общин, починає ви-
пускати християнські газети
та журнали. Зокрема, в 1902
році І.С. Проханов закінчує
роботу над першим збірником
духовних пісень під назвою
«Гусла» і видає його тиражем
20 тис. екземплярів, які одра-
зу ж розходяться по общинах.
Згодом ним же було видано ще
ряд збірників віршів та пісень,
у які, окрім перекладених з
іноземних мов класичних про-
тестантських гімнів, увійшли
роботи вітчизняних поетів.
Самим Прохановим було напи-
сано та видано понад 600 вір-
шів духовного змісту. А зі-
брані ним гімни й дотепер
складають основу збірників
духовних пісень «Песнь Воз-
рождения», які й дотепер ви-
користовуються в багатьох
церквах.

З січня 1906 року почина-
ється видання журналу «Хри-
стиянин», який з невеликими
перервами виходив аж до 1928
року. А з січня 1910 року ви-
ходить газета «Ранкова зір-
ка».

У 1909 році на конференції,
що відбулася в Санкт-Петер-
бурзі, оголошено про створен-
ня Всеросійського союзу єван-
гельських християн, прези-
дентом якого був обраний Про-
ханов. Головним завданням,

тивою Проханова, єван-
гельські християни почали
активну місіонерську кампа-
нію, у рамках якої проповід-
ники були направлені у від-
далені райони країни, вклю-
чаючи Крайню Північ, а деякі
з них вирушили навіть в Ки-
тай та Індію. З цього часу і до
1928 року Союз євангельських
християн підтримував не мен-
ше 600 місіонерів, які працю-
вали в усій Росії та зарубіжжі.

Велику увагу Проханов
приділяв християнській ос-
віті. За його ініціативою в
1913 році були відкриті бі-
блійні курси проповідників-
євангелістів, які фактично
стали першою протестантсь-
кою богословською школою в
Росії з навчанням російською
мовою. Вказані курси, пере-
формовані в 1922 році в бі-
блійну школу, продовжували
функціонувати до 1929 року.

Після революції 1917 року
І. Проханов продовжив свою
діяльність як голова ВСЄШ до
1928 року. В роки громадянсь-
кої війни померла його дружи-
на, невдовзі, у 1926 році, й
молодший син. А у 1928 році
служитель змушений поїхати
в закордонну поїздку, з якої не
повернувся, оскільки в той час
проти євангельських христи-
ян, особливо релігійних лі-
дерів, відновилися репресії.

За кордоном служитель
проводив літературно-публі-
цистичну діяльність, працю-
вав над організацією Всесвіт-
нього союзу євангельських
християн. В еміграції пише та
видає автобіографічний твір
«В котлі Росії», де викладає
свій погляд на історію та перс-
пективи руху євангельських
християн у Росії та СРСР.
Свою книгу він завершив сло-
вами, сповненими оптимізму
та віри: «Хоча я перебуваю да-
леко від Росії і моя улюблена
країна проходить через доли-
ну переживань … я сповнений
тим же духом оптимізму, пе-
редбачаючи фінальну перемо-
гу євангельського руху в Ро-
сії».

Не дожив Іван Степанович
до здійснення свого передба-
чення, він помер 6 жовтня
1935 року в Берліні. Але його
слова оптимізму й досі звучать
як заклик до християн: «Ма-
ючи віру у своїх серцях, ми
відчуваємо натхнення сказати
світу, сповненому песимізму,
слово віри та оптимізму. Ві-
зьміть древню та вічну Єванге-
лію, основу нашого життя, і
перебудуйте своє життя відпо-
відно до вчення Ісуса Христа,
і тоді земля та небо обновлять-
ся…»

яке ставив він перед
собою і рухом єван-
гельських християн,
було продовження та
розвиток місіонерсь-
кої роботи серед на-
родів Росії, оскільки
вважав, що «якими б
величними й помпез-
ними не були служін-
ня та ритуали і якими
б чудовими не були
древні храми, якщо
народ не знає Слова
Божого й не живе
згідно з Біблією, то іс-
тинного духовного
життя серед російсь-
кого народу бути не
може».

Тому ще з червня
1902 року, за ініціа-
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Моє навернення відбулося
восени 1886 року у Владикав-
казі. Такі обставини передува-
ли цій найважливішій події
мого життя.

У вищих школах того часу
викладалася релігія, у гімна-
зіях та університетах були
курси богослов’я. Але все це
навчання було настільки офі-
ційним, настільки далеким від
розкриття істинної правди й
опори на Священне Писання,
що викликало тільки апатію і
фактичний спротив  у розумі
студентів. Жоден предмет у
навчальній програмі не був
настільки непопулярним, як
релігія й богослов’я, практич-
но в усіх гімназіях та універ-
ситетах.

Інтелігенція була в опо-
зиції до Православної церкви.
По-перше, тому, що вона бачи-
ла, як поглиблюється коруп-
ція, і звинувачувала у всіх
кримінальних вчинках уряд,
із яким церква була життєво
пов’язана. По-друге, вона при-
ймала до уваги практику
язичництва. По-третє, вона
відчувала неспроможність
Православної церкви спілку-
ватися на рівні наукового мис-
лення і мови. В результаті ста-
лося так, що у вищих школах
та гімназіях була поширена
антирелігійність.

Студенти організували гру-
пи і разом читали праці таких
письменників-філософів, як
Вольтер — скептик, Фейєрбах
— атеїст, Бюхнер — матері-
аліст та ін.

Читання книг з філософії
песимізму

У нашій школі була група,
члени якої вивчали праці фі-
лософів-песимістів — Шопен-
гауера, Гартмана та ін. На чолі
цієї групи стояв один талано-
витий молодий чоловік на прі-
звище Корш. Я також почав

читати Шопенгауера, і мені
сподобалося багато його ду-
мок. Тепер я розумію, чому
вони підходили для мене. Мій
розум мав схильність реагува-
ти на страждання інших лю-
дей і мені подобалося диску-
тувати з людьми, які були
зацікавлені тим же і могли
пропонувати різні методи ви-
рішення проблеми.

У нашій школі працював
учитель Шульгін, який висо-
ко цінував учення Сак’я-Муні,
засновника буддизму, велико-
го вчителя про страждання
людства, який водночас став
опорою песимізму у світі. Я
згадую, як Шульгін красно-
мовно доводив, що, згідно з
Сак’я-Муні, все життя — це
ніщо інше, як ланцюжок без-
кінечних страждань. І що ті-
льки метод, розроблений ним,
дасть людині спасіння-нірва-
ну, смисл якого ніхто по-
справжньому так і не зміг зро-
зуміти. Коли звичайна люди-
на приходила в цей стан і
хотіла дати йому визначення,
то описувала його як місце
відсутності відчуття існуван-
ня.

Усе це створило в моїй
душі сприятливий ґрунт для
песимістичного вчення Шо-
пенгауера та Гартмана, і я
став членом цієї групи. Ми зу-
стрічалися вечорами, читали
книги, трактати чи рукописи
філософів-песимістів і обгово-
рювали різні питання. Пам’-
ятаю, що в той час це була для
мене дуже хвилююча атмос-
фера.

Наш керівник нама-
гається добровільно піти з

життя
На одній зустрічі наш кері-

вник встав і вигукнув: «Я ви-
рішив піти з цього життя!» Ми
побачили флакончик з ціані-
стим калієм у його руках,

який він хотів випити. Я
швидко вдарив його по руці й
вибив цей флакончик з його
рук. Але невдовзі він знову
повторив цю обіцянку. Протя-
гом всього цього часу мій ро-
зум постійно навідувала дум-
ка: «У чому ж сенс справжньо-
го життя?» Я не міг вирішити
цього питання, як і багато моїх
товаришів. І ось ця невирі-
шеність даного питання що-
денно завдавала мені великих
страждань. Люди, які жили
без адекватної відповіді на ве-
лике питання, видавалися ме-
ні схожими на пасажирів по-
їзда, які їдуть, самі не знаючи
куди. Я відчував, що негідно
людини і розсудливості людсь-
кої істоти жити день за днем та
рік за роком, не знаючи мети
свого існування.

Я чув різноманітні філосо-
фські відповіді на це питання.
Але жодна з них не задово-
льняла мене. Великий росій-
ський поет  Пушкін писав:
«Дар случайный, дар напрас-
ный, жизнь, зачем ты мне да-
на?» І відповіддю на це питан-
ня було: «Жизнь дана мне для
жизни». Але ця відповідь була
несправжньою відповіддю. І,
звичайно, вона не могла задо-
вольнити мого розуму.

Одного разу мій друг, сту-
дент, сказав мені: «Для мене
такого питання немає. Я жи-
ву, щоб допомагати матері та
сестрі». Я відповів: «Людина
не повинна жити, щоб їсти,
але їсти, щоб жити». І нагадав
йому, що навіть визнавши
важливість цієї мети, було б
негідно його матері й сестри
бачити сенс життя саме в цьо-
му. Звичайно, була краща від-
повідь. Ми живемо для суспі-
льства, для нашого народу,
для творення добра людству,
але жодна з цих відповідей не
могла задовольнити мене. Я
все ще стояв перед питанням:

Іван ПРОХАНОВ

Моc навернення
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а яка мета суспільства? Яка
мета нації чи людства самого
по собі?

Деякі люди запевняли, що
є щось вище в їхньому розумі,
вони говорили, що живуть для
мистецтва чи науки. Але це не
кардинальна відповідь, тому
що питання про мету мистец-
тва й науки не мали відповіді.

У результаті мого дослід-
ження я спинився на ідеї, що
всі люди повинні мати якусь
мету в житті незалежно від
свого оточення. Не знайшов-
ши абсолютно задовільного

Несподіваний перехід від
песимізму до оптимізму

Кожен знає, що вік від 16 до
19 років — так званий пере-
хідний період для кожного
юнака. І в цьому віці вони не-
спокійні, переживають внут-
рішні бурі й часто діють неспо-
дівано. Риси цього віку
проявлялися і в моєму житті.
Але, звичайно, крім всього
цього, була причина й чисто в
духовній сутності.

 Моє серце постійно клика-
ло до живого Бога, але й боро-
лося проти туги за Богом, і
спокуси від т ієї невидимої
сили, яка хотіла відібрати в
мене життя з самого початку
(Проханов мало не помер, ко-
ли йому було 10 днів — прим.
ред.) і тепер знову шукала моєї
смерті в той перехідний пері-
од життя. Я став печальним і
розчарованим з постійною ду-
мкою, що моє життя не має
змістовної цілі. Я став серйоз-
но замислюватися над тим,
якими методами зміг би зняти
з себе ношу життя. Як же бли-
зько я підійшов до вирішення
цієї проблеми! Але й так само
близько я був до втрати вічно-
го життя.

У моїй кімнаті на стіні висі-
ла рушниця. Я думав, що в ній
може бути відповідь на мої по-
шуки. Одного разу увечері я
прийшов додому від друзів-пе-
симістів у страшній депресії. І
майже вирішив, що викорис-
таю цю рушницю, щоб покін-
чити з життям. Дорогою додо-
му намагався уявити собі
враження, яке справить на всіх
мій учинок. Я увійшов у кімна-
ту й запалив лампу, але, на свій
подив, подивившись на те
місце, де зазвичай висіла руш-
ниця, побачив, що її немає.
Згодом я дізнався, що мій бать-
ко, керуючись якимсь внут-
рішнім відчуттям, відніс руш-
ницю в іншу кімнату. На столі
ж я побачив маленький арку-
шик паперу, на якому крупни-
ми літерами було написане за-
питання: «Ти любиш Ісуса
Христа?» Ці слова, як спис,
пронизали мою душу. Я одра-
зу ж згадав усі свої духовні пе-

реживання. Я був настільки
вражений, що кілька хвилин
не міг навіть рухатися. А потім
узяв Новий Заповіт і почав чи-
тати такий знайомий мені вірш
з Євангелії від Івана: «Я — до-
рога, і правда, і життя!» (14:6).
А також уривок з Послання до
филип’ян: «Бо моє життя — то
Христос, а смерть — то надбан-
ня» (1:21). Звичайно, мені були
відомі ці вірші й раніше, але
тепер вони відкрилися мені в
новому світлі, солодкий голос
сказав: «Ось де відповідь на
твоє питання».

Уся темрява зникає
Спалах євангельської прав-

ди освітив усю мою свідомість.
Стало все ясно, як удень. Так,
я мушу жити для Нього, для
Того, Хто дав мені життя через
моє створення і народження,
Хто віддав життя за мене на
хресті, Хто разом зі Своїм Си-
ном дає мені вічне життя, Хто
зможе безумовно дати все необ-
хідне для мого нинішнього
життя. Тепер я чітко побачив,
що ціль мого життя — це по-
вернення до Того, Хто прий-
шов на Землю (1 М. 2:7).

Така проста істина зробила
мене щасливим без словесного
вираження. Я відчував, що
знайшов у своєму житті щось
абсолютно нове. Тієї ночі я
вперше молився від щирого
серця і всієї душі, просячи Гос-
пода простити мені невірство,
і щиро дякував Йому за спасі-
ння мене від безодні, яка була
переді мною і закривала для
мене незбагненні горизонти
життя, істинного життя, ново-
го життя.

Жодного сліду темряви пе-
симізму не залишалося в моє-
му розумі та серці. Також вар-
то зазначити, що після свого
навернення я залишив цю гру-
пу песимістів і намагався пере-
конати їх і відвести зі стежки,
яка була такою небезпечною
для мене, і прийняти вічний
оптимізм Євангелії. З того дня
настало спокійне майбутнє
мого життя, яке пробуває в
мені, коли я пишу ці рядки, як
чистий оптимізм віри.

рішення своєї проблеми, я
страждав все більше й більше
і став на межу відчаю.

Коли згадую тепер свою бо-
ротьбу цього періоду життя, то
запитую себе: «Як, як я міг так
заглиблюватися в пошуки від-
повіді на це питання, коли був
близький до Бога і моє серце
відчувало Його?»

Можливо, тому, що в мене
був затемнений розум, затем-
нене й духовне світло, тому що
в пошуках правди я користу-
вався власними засобами. Я
абсолютно не сумнівався в
скрутному становищі людей.
Наша природна людина не
приймає Божого і відкидає ду-
ховне (див. 1 Кор. 2:14).

Проханов-студент,
м. Санкт-Петербург

1
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— Розкажіть, будь ласка, як ви по-
чали займатись живописом? Ви навча-
лися в цьому напрямку?

— Я почав малювати з дитинства.
Мене дуже приваблювали автомобілі, і
я з 5-ти років намагався відтворити їх
на папері. З 13-ти років займався ліп-
ленням. Портрети людей почав писати
десь в 11 років — просто в школу по-
трібен був портрет Тараса Шевченка і
мене попросили його відтворити. Це
була моя перша спроба. Потім почав
малювати рідних. Я ніде не вчився, по-
ступово сам пробував, експериментував.
Приблизно у віці 15-16 років захопився
природою. Машини відійшли на другий
план. Вже 10 років, як я займаюсь жи-
вописом. Велику роль у цьому відіграв
мій брат, який постійно побуджував
мене робити спроби. Він же потім по-
знайомив мене з одним досвідченим ху-
дожником, який давав мені деякі під-
казки та поради.

— А як ви почали писати музику?
— Я ніколи не думав, що буду це ро-

бити. Вже після мого покаяння посту-
пово Бог показав, що моє служіння буде
саме музичним — у гурті. Хоча це

Біографічна довідка: Петро Володимирович
Ткачук народився 14 листопада 1978 р. в с. Граддя

Маневицького району в християнській сім’ї. У 1996
році прийняв водне хрещення і став членом місце-

вої церкви. Незважаючи на важке захворювання
(ревматоїдний поліартрит —  І група інвалід-

ності), захоплюється живописом і музикою. З 2000
року виконує музичне служіння у християнському

гурті «Бет-Ел».

На життєвому шляху ми зустрічаємо різних
людей. Одні з них нічим не відрізняються від тисяч

інших. Від деяких хочеться триматися подалі. Але є
люди, зустрівшись з якими, ми зупиняємось, щоб їх

краще роздивитись. І навіть шалений темп життя не
може змусити нас відвести погляд. Тому що ми

помічаємо в них щось особливе, рідкісне в цьому
світі. А можливо це наша душа інтуїтивно відчуває

Божий почерк, Божий характер, Божі сліди…
Коли ми сиділи в червоному «чобітку» брата

Петра, нагрітому полуденним сонцем, я відчував
себе вільно і зручно, як буває в колі близьких людей.

І хоча ми раніше ніколи не зустрічалися, відразу
запанувала дружня, привітна атмосфера.

Петро викликає враження неординарної відкритої
людини. Творчої людини. І це не дивно, адже Господь

дав йому здібність писати картини та творити музи-
ку. Тому перше, про що хочеться запитати — про

творчість.

Зустріч з цікавою людиною
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відкривалося в міру потреби.
Спочатку мене просто попро-
сили, щоб я декілька нот
підігравав на піаніно і співав
як бек-вокаліст. Потім у нас
сформувався новий молодіж-
ний колектив, який ми назва-
ли «Бет-Ел». Перед нами по-
стало запитання, які пісні
співати: загальновідомі чи ав-
торські. Тут і проявився мій
талант. Я підшуковував гарні
тексти і пробував класти їх на
музику. Це стало поштовхом
для інших членів гурту — і
відразу дехто з них почав пи-
сати не тільки музику, а й сло-
ва. Вже у 2008 році ми записа-
ли повністю свій авторський
альбом.

— Як вам приходять ме-
лодії пісень?

— Буває, коли читаю вірш,
відразу приходить під нього
музика. Переважно це стан
спокою, роздумів. Найгарні-
ші, найяскравіші речі вихо-
дять з Божої присутності,
молитовного стану. Іноді дово-
диться довго працювати, шу-
кати, а іноді мелодія прихо-
дить в один момент — і ти
розумієш, що це саме те! Одно-
го разу я сидів в церкві на
хліболоманні, була молитва.
Саме в той час я працював над
однією піснею і ніяк не міг її
закінчити, чогось не вистача-
ло. І я уявив собі, як би я пере-
дав  цю пісню саме в атмосфері
цього служіння. Відразу прий-
шла яскрава ідея. Врешті ви-
явилось, що ця мелодія — най-
влучніша, це було саме те, що
я шукав.

— А як ви зустрілися з Бо-
гом?

— Я народився в христи-
янській сім’ї. Бога пізнавав
поступово. До мене рідко щось
приходить спалахами — заз-
вичай довго роздумую, вага-
юсь. Покаяння моє відбулося
вдома на самоті. То було десь у
віці 15-ти років. Саме був кри-
зовий момент у моїй хворобі.
Навчанням я особливо зайня-
тий не був, бо вчителі відвіду-
вали мене дуже рідко. Усі
рідні працювали. Я був зали-
шений сам на себе. Здебільшо-

го проводив час за малюван-
ням. Коли мій фізичний стан
дуже погіршився, у серці по-
чала з’являтися агресія: чому
ніхто не поніс покарання за те,
що зі мною трапилося. Я втра-
тив здоров’я, коли мені було 2

них курсах, а вже через рік
прийняв водне хрещення. З
тих пір у мене з’явилося вели-
ке бажання звіщати людям
про Бога. Я вирішив, що сиді-
ти вдома не буду. Став пропові-
дувати, їздити з молоддю —

роки, через нед-
балість місцевих ме-
диків, які зробили
неякісне щеплення
від поліомієліту. До
13-ти років було лег-
ше, я навіть міг
відвідувати школу.
Але потім здоров’я
настільки погірши-
лося, що я опинився
в інвалідному візку.
Мама з дитинства
спонукала мене чи-
тати Біблію. І я щод-
ня прочитував 3-5
розділів. Спершу ро-
бив це з примусу, без
бажання. Поступово
я все більше замис-
лювався над Божим
Словом — і Господь
явно кликав мене до
покаяння. Але щось
у мені постійно намагалося
виправдатися. В такому спере-
чанні з Богом минув десь рік.
Одного літа двоюрідні брати
взяли мене з собою на христи-
янський молодіжний фести-
валь. Дуже зворушило став-
лення до мене, особлива увага,
адже всі були молоді, здорові,
і лише я один на візку. Після
повернення додому взявся
глибше вивчати Біблію, що
остаточно переконало мене в
необхідності покаяння. Коли я
схилився у молитві перед Бо-
гом — прийшов мир і прощен-
ня, зник тягар, ненависть, аг-
ресія, страх до майбутнього.
Життя стало радісним. Стали
до мене приходити ровесники-
християни, з’явилися друзі.
Через деякий час я відчув силу
у своїх суглобах і зміг звести-
ся на милиці. Після трьох
років інвалідного візка це було
для мене зціленням, адже ме-
дицина не могла вилікувати
мою хворобу. Оскільки здоро-
в’я покращилося, я отримав
нагоду навчатися на Біблій-

активніше за багатьох  повно-
цінних. Пізніше брати залучи-
ли до музичного служіння.

— Ви з дитинства багато
знали про Бога, а що змінило-
ся у вашій свідомості після ре-
альної зустрічі з Ним?

— Спочатку Він відкрився
мені як Спаситель, у мене зник
страх перед смертю, пеклом.
Потім я пізнав Його як Бать-
ка, справжнього Опікуна. Це
переживав по-особливому,
адже мій батько помер, коли
мені було 7 років. Він став для
мене Другом.

— Якби вас попросили зма-
лювати своє життя до і після
зустрічі з Богом, які барви ви
обрали б?

— Для тієї безвихідної си-
туації, у якій я був — викори-
став би холодні тони, сірий і
чорний колір. Тепер — життя
у яскравих барвах! Без Бога —
жити зовсім нецікаво. Я маю
друзів, які теж прикуті до
інвалідного візка, і бачу, що
вони не мають ніякої перспек-
тиви. Спілкування з телевізо-
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ром у чотирьох стінах, іноді
прогулянка по селу… Коли я
повністю присвятив своє жит-
тя Богові, Він познайомив
мене з музикою, дав служіння
в гурті й можливість подоро-
жувати, дарував автомобіль.

— Як вплинула хвороба на
ваше сприйняття життя, сто-
сунки з людьми?

— До 5-ти років життя моє
проходило по лікарнях. У 5
років я знову почав вчитись
ходити і згодом почав відвіду-
вати школу. Звичайно, часто
діти дражнилися, але якось
особливо я не ображався. Коли
здоров’я погіршилося, я пере-
став ходити до школи. Спілку-
вання з однолітками мав лише
на курортах, куди мені давали
путівки. Ті, хто зі мною дру-
жив, приймали мене таким,
який я є. А якщо й зустрічали-
ся конфліктні люди, я просто
їх обминав. З 12-ти до 14-ти
років був кризовий період,
коли я був сам. Ясна річ, мені
хотілося того, що й іншим.
Пам’ятаю, коли був останній
дзвоник, я дивився на моїх
друзів — вони всі були хороші,
гарно одягнуті. А я сидів у
візку під вишнею — такий не-
розчесаний, неохайний. Про-
сто хотілося кричати від болю.

— Чи були моменти, коли
ви по-особливому наполегли-
во запитували Бога, чому Він
допустив це у вашому житті, і
чи знаєте відповідь на це запи-
тання?

— Були. Особливо гостро це

питання постало, коли я
зіткнувся з нерозділеним ко-
ханням. У мене була сильна
депресія. Я навіть до дзеркала
не хотів підходити. Не міг ди-
витися на себе. Став до всього
байдужим. Тоді, як ніколи,
молився про зцілення. І тоді
через Слово Біблії Господь
відкрив мені, що я Йому по-
трібний у тому стані, у якому
є. Що Він хоче показувати
Свою силу в моїх немочах. Сьо-
годні я можу з упевненістю
сказати, що Бог допустив цю
хворобу для Своєї слави. Якби
я був здоровий — просто роз-
чинився б у натовпі. Я маю
можливість подорожувати,
спілкуватися з людьми і бага-
то з них, коли бачать мій стан,
задумуються над своїм жит-
тям. Боже ім’я через це про-
славляється. Я прийняв свій
фізичний стан як від Бога — і
знову почав радіти.

— Оглядаючись назад, на
ве сь пройд ений шлях,
скажіть, що вам допомогло все
подолати і стати тим, ким ви є
зараз?

— Ісус Христос! Як би це
абстрактно не звучало. Навіть
сьогодні, коли трапляються
певні негаразди, втрачаю нат-
хнення, я завжди шукаю
корінь усіх проблем у стосун-
ках з Богом. Для мене це —

головне. Без Нього я стаю па-
сивним і до всього байдужим.
Кожен день я спілкуюсь з
Ним. Іноді беру Біблію, виїж-
джаю в ліс, щоб мене ніхто не
турбував, і проводжу час з Гос-
подом. Це те, що мене
піднімає, стимулює.

— На закінчення, що б ви
побажали нашим читачам?

— У першу чергу — радіти
і тішитись тим, що є. І по-дру-
ге — шукати спілкування з
Богом. Щоб життєва гонка не
захлиснула нас. Важливо
встигнути зробити не те, що
хочемо ми, а те, що хоче Він.

Розмовляв
Дмитро ДОВБУШ

Картинам Петра Ткачука характерні оптимізм та
особлива внутрішня радість
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Пам’ятаю невеликий епізод із дитинства. Мама дала мені
гроші і послала по хліб. Я приніс. Увечері приїхав з роботи бать-
ко. Ми сіли вечеряти, а я по-дитячому з цікавістю слухав роз-
мову батьків. «Купила сьогодні молока, купила хліба, — роз-
повідала мама татові, переповідаючи йому події дня, що минав.
— Купила ще те й те…»

Від такого неприхованого обману я мало не поперхнувся.
«Мамо, — сказав я ображено, — Це не ти хліба купила, а я!»
Мама повернула до мене своє добре обличчя і сказала: «Ну, це
так! Тільки є одне «але». Якби я не дала тобі грошей, то ти б
нічого не купив! Важливо не те, що ти сходив у магазин, а те,
хто за це заплатив. Я ж заплатила, правда? Тому й кажу та-
тові, що купила хліба».

Зізнаюсь, я тоді так і не зрозумів до кінця, чому хліб купила
мама, а не я. Розуміння цього прийшло до мене пізніше, після
мого навернення, коли я прочитав у Біблії таку фразу: «Та бла-
годаттю Божою я те, що є, і благодать Його, що в мені, не да-
ремна була, але я працював більше всіх їх, правда не я, але Божа
благодать, що зо мною вона» (1
Кор. 15:10). У християн завж-
ди є спокуса приписати плоди
свої праці тому завзяттю, яке
вони виявляють. Але істина
полягає в тому, що все, що ми
значимо і можемо, — це все
благодать, це Божа дія в нас!

Тепер я зрозумів право-
ту маминих слів, і вже не
сперечаюся з нею,
навіть заочно. Важ-
ливий той, хто за-
платив! Це допо-
магає мені не
гордитися тими
досягненнями,
які є нічим
іншим, як Його
життям у мені.

Михайло
Юнаковський

…От коли отримуєш пода-
рунок — це приємно. Особли-
во, якщо він оригінальний.
Ну, приміром, такий, що
світиться. Вночі сам по собі
вмикається, без кабелів, без
шуму.

Ви зрозуміли? Подарували
діти світильник на сонячній
батареї. І не один, а декілька.
Оригінальні грибочки на пла-
стикових ніжках поставили на
газоні, там, де трава й чорноб-
ривці, — щоб гарно було.
Удень їх майже не помітно,
але коли стемніє — о-о-о! — ви-
являється, вони реагують на
темряву! Без нагадування, без
посадової інструкції, без про-
повіді, без емоцій — просто
світять! Цілу ніч, аж поки не
стане світати. Тоді вони гас-
нуть, тому що Сонце зійшло.

«Ми знаємо, що Син Божий
прийшов і розум нам дав, щоб
пізнати Правдивого і щоб бути
в правдивому Сині Його, Ісусі
Христі» (1 Ів.5:20).

Христів розум та Його сві-
тло в мені проявляються через
мою реакцію на темряву світу.
Вона (темрява) має автоматич-
но увімкнути в мені світло
Христове. Я стаю видимим.
Моє слово зрозуміле, позиція
— чітка й конкретна. Тому що
це —  Світло!

Те, що акумульовано в мені
від Сонця Правди – Христа та
Його слова, — діє. Без нагаду-
вання, без проповіді, без шу-
му, без емоцій – просто увімк-
нулося і наповнює світлом
темряву навколо нас…

«Ви світло для світу», —
повчає Ісус Христос.

А темрява — це просто від-
сутність світла…

Микола СИНЮК

Сонячні батареї
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Ким є Дух Святий для пере-
січного українця-християни-
на? Більшість, з ким доводи-
лося говорити на цю тему,
знають про Нього майже…
нічого. Для них — це аморфна
незрозуміла істота, що живе в
світі духів і завжди бореться
на стороні добра. Звичайно,
шкода, що пізнання цих лю-
дей таке бідне, але що сподіва-
тися від тих, хто зовсім не
читає Біблії?!

По-іншому стоїть питання
зі справжніми віруючими —
людьми, які пережили дотик
цієї Особи і, як каже Писання,
«народилися від води й Духа»,
іншими словами — «народи-
лися згори». Для таких Дух
Святий — це третя особа Трій-
ці, Дух Божий, Дух Христів,
Дух Правди, Утішитель, Яко-
го послав Христос і т.д.

Та все одно в церквах є віру-
ючі, для яких вся робота або
вияв Духа Святого зводиться
до говоріння іншими мовами,
шумних зібрань та прояву ду-
ховних дарів. На формування
такого світогляду часто впли-
вають складності перекладу
оригінального біблійного тек-
сту.

«В мовах оригіналу «Дух»
і «вітер» позначаються тим
самим словом: у єврейській —
«руах», в грецькій «пневма».
Це й ускладнює переклад та
інтерпретацію багатьох урив-
ків Писання, бо, запровадже-

но традицією у деяких випад-
ках перекладати це слово як
«Дух», а в деяких — як «ві-
тер», що часто призводить до
труднощів збереження ідеї
тексту. Показовим прикладом
є уривок із Євангелія від Івана,
3:8, який Іван Огієнко пере-
кладає так: «Дух дихає, де
хоче, і його голос ти чуєш, та
не відаєш, звідкіля він прихо-
дить, і куди він іде. Так буває
і з кожним, хто від Духа народ-
жений». Іван Хоменко подає
інший варіант: «Вітер віє,
куди забажає, і шум його
чуєш, а не відаєш, звідки при-
ходить і куди відходить. Так
бо і з кожним, хто народжуєть-
ся від Духа». Насправді Ісус
тут використовує властиву для
мідрашу гру слів, побудовану
на багатозначності слова
pneuma. «У будь-якому разі
цей приклад підтверджує, що
вітер у Біблії співвідноситься
з Духом, а оскільки вони взає-
мно заміняються, в перекла-
дах не завжди використо-
вується точне слово» (Зоряна
Лановик, «Архетипні образи
Духа Божого у  Святому
Письмі», «Біблія і культура»,
2009, № 11).

Якось один християнин,
жаліючись, сказав мені: «Ну,
як це можна зрозуміти? Коли
закриваєш двері в хату — віт-
ру ж в ній не буде, а дух може
пробратися!».

Часто асоціюючи роботу

Духа Святого з вітром, деякі
християни вважають, якщо на
євангельському зібранні при-
сутній великий шум (так зва-
на «духовна буря»), тоді і саме
таким способом працює Дух
Божий. І теорія нібито ви-
дається логічною — якщо де-
рева не гнуться, не летить пил,
відповідно нема й вітру!

Однак, з Духом Святим все
по-іншому. Його робота знач-
но масштабніша, аніж робота
звичайного вітру. В Євангелії
від Івана, 16:5-15, читаємо:
«Тепер же до Того Я йду, Хто
послав Мене, і ніхто з вас Мене
не питає: Куди йдеш? Та від
того, що це Я сказав вам, сер-
це ваше наповнилось смутком.
Та Я правду кажу вам: Краще
для вас, щоб пішов Я, бо як Я
не піду, Утішитель не прийде
до вас. А коли Я піду, то по-
шлю вам Його. А як прийде,
Він світові виявить про гріх, і
про правду, і про суд: тож про
гріх, що не вірують у Мене; а
про правду, що Я до Отця Сво-
го йду, і Мене не побачите вже;
а про суд, що засуджений
князь цього світу. Я ще маю
багато сказати вам, та тепер ви
не можете знести. А коли при-
йде Він, Той Дух правди, Він
вас попровадить до цілої прав-
ди, бо не буде казати Сам від
Себе, а що тільки почує, каза-
тиме, і що має настати, зві-
стить вам. Він прославить Ме-
не, бо Він візьме з Мого та й

Переосмислення
П’ятидесятницi



вам сповістить. Усе, що має Отець, то Моє; через те Я й
сказав, що Він візьме з Мого та й вам сповістить».

Ми живемо в період інтенсивної праці Духа Святого
на землі, яка почалася з дня П’ятидесятниці і триває
досі. Кожен наш сучасник не може прийти до пізнання
Бога без праці Божого Духа, який «звіщає про гріх»
кожній душі. Людина має власний шлях пошуку Бога,
пошуку суті буття та правдивості майбутнього, однак,
навіть ці прагнення до вищого не обходяться без праці
Духа Святого. Він дає відчуття власної неповноцінності,
гріховності перед Богом (не говорю про якість недобрі
вчинки, а швидше про стан людини відносно Бога). Буде
неправильно зводити працю Духа Божого тільки до мит-
тєвих переживань та видимих фізичних проявів. Інши-
ми словами, стаючи дорослішим, потрібно керуватися
не стільки емоціями, як вірою. Те, що робить Дух Прав-
ди через наше сумління, обставини та думки, має вічний
результат із присмаком постійності та довготривалості і
відбивається в нашому характері.

До прикладу, віруючі дуже люблять молитви освя-
чення. Сподівання від таких молитов значно пере-
більшені. Я вважаю, що освячення — це процес, якого
неможливо досягнути за п’ять хвилин. Швидше — це
якісні зміни, які відбуваються в нашій душі. Це як роз-
мови про кохання з першого погляду: не вірю, що існує
любов «з першого погляду» в її звичному розумінні. Але
не заперечую, що справжня любов завжди починається
з якогось першого погляду.

Шлях до освячення може розпочатися із молитви за
освячення, під час якої Бог вкладе в серце та розум лю-
дини непереборне бажання отримати святість Божу.
Однак Дух Святий — це не сльози, ані сміх, не шум, не
тиша. Це праведність, мир та радість, які можливі
тільки в… Дусі Святім (див. Рим. 14:17), але які можуть
виражатися перерахованими вище способами.

Ще один важливий аспект: Дух Святий діє тільки
спільно зі Словом Божим, із Христом, Який і є живим
Словом (див. Ів. 1:14). І діє Він там, де проголошується
та виконується Слово Бога. У першому розділі першої
книги Біблії, Бутті,  читаємо про Дух Святий, що «ши-
ряв над поверхнею води» (1 М. 1:2-3), і Який почав пра-
цювати тільки після того, як із уст Божих вийшло сло-
во. Так Він діє і сьогодні.

Багато людей після молитви освячення повертають-
ся до попереднього гріховного життя, без перемоги над
своєю плоттю, над пожадливими думками і запитують:
«Чому в мене нічого не вдалося? Чому Бог мене не освя-
тив?».

Пригадую як це було в мене. Ось уже 20 років мину-
ло з дня, коли у восьмирічному віці Господь охрестив
мене Духом Святим з ознакою інших мов. Ця подія, без
сумніву, є одним із найрадісніших спогадів дитинства.
Але свідоме рішення служити Богові я прийняв значно
пізніше — через 9 років після духовного переживання.
У підлітковому віці, шукаючи розваг та гріховної насо-
лоди, щовечора в будь-якому стані я схилявся на коліна
і перевіряв, чи «працюють інші мови», асоціюючи їх з
Божою любов’ю до себе! Тільки пізніше зрозумів, що дар
Божий є невід’ємним для людини, а Божа любов не-
змінна навіть до грішника.

Сьогодні ж можу сказати, що в пеклі можуть бути
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люди, які практикували «інші
мови». З другого боку, на-
явність духовних дарів не є
перепусткою в Царство Небес-
не. Це чи щось інше не стане
панацеєю для людей, що тихо
моляться, що в суботу не пра-
цюють, що не їдять м’яса, в
яких голосне прославлення і
т.д. На спасіння впливають
інші критерії, які є результа-
тами праці Духа Святого. Він
робить якіснішу та глибшу ро-
боту, аніж це видається на пер-
ший погляд («Хоч пророцтва й
існують, та припиняться, хоч
мови існують, замовкнуть, хоч
існує знання, та скасується» (1
Кор. 13:8).

Потрібно наголосити, що
тепер для християн дійсно є
важливим сповнення Духом
Святим. Я обомами руками за
цей заклик. Однак, як прак-
тично це зробити? Дехто із
числа віруючих намагається
досягнути цього сповнення у
пошуках пророцтва чи інших
духовних проявів, у бажанні
почути щось «нове» від Бога.
А Христос сказав: «Коли
прийде Він, Той Дух правди,
Він вас попровадить до цілої
правди, бо не буде казати Сам
від Себе, а що тільки почує,
казатиме, і що має настати,
звістить вам. Він прославить
Мене, бо Він візьме з Мого та й
вам сповістить. Усе, що має
Отець, то Моє; через те Я й ска-

зав, що Він візьме з Мого та й
вам сповістить» (Ів. 16:13-15).

Я зовсім не проти пророцтв,
навпаки, ціную тим, що скаже
Бог через людей, наділених
духовними дарами. Господь
відкриває майбутнє, і я в це
твердо вірю («Що тільки по-
чує, казатиме, і що має наста-
ти, звістить вам» (Ів. 16:13). Я
проповідую, що хрещення Ду-
хом Святим з видимою озна-
кою інших мов — це не забута
«музейна» практика невели-
кої групи апостолів та їхніх су-
часників, а реальність 21 сто-
ліття. Разом із  апостолом
Павлом можу твердо сказати:
«Буду молитися духом, і буду
молитися й розумом, співати-
му духом, і співатиму й розу-
мом» (1 Кор. 14:15), і вірю, що
молитвою духом (іншими мо-
вами) ми благословляємо Бо-
же Ім’я (див. 1 Кор. 14:16), мо-
лимося за себе по волі Божій
(див. Рим. 8:26), а також мо-
лимося за дітей Божих (див.
Рим. 8:27).

Але, звертаючись до людей,
які шукають вирішення своїх
проблем, скажу: насамперед
виконайте Слово Боже у влас-
ному житті, і тоді вас сповнить
Дух Святий. Іншого способу
чи шляху просто немає. «Бо
Дух Святий візьме з Мого та й
вам сповістить», — так сказав
Христос. Тобто Дух Святий
зверне вашу увагу на Біблію та

її принципи.
І наостанок, керуватися

Духом Святим — це виконува-
ти Слово Боже кожного дня.
«Ті, хто ходить за тілом, не
можуть догодити Богові. А ви
не в тілі, але в дусі, бо Дух Бо-
жий живе в вас. А коли хто не
має Христового Духа, той не
Його. А коли Христос у вас, то
хоч тіло мертве через гріх, але
дух живий через праведність.
А коли живе в вас Дух Того,
Хто воскресив Ісуса з мертвих,
то Той, хто підняв Христа з
мертвих, оживить і смертельні
тіла ваші через Свого Духа, що
живе в вас» (Рим. 8:8-11). Пе-
ребування Духа Святого в лю-
дині апостол Павло ототожнює
із перебуванням самого Хрис-
та, Який і є справжнім Словом
Бога.

Друзі, сповнення Духом
Святим починається із вико-
нання Божого Слова. Звичай-
но, час від часу ми можемо пе-
реживати особливі моменти
натхнення, особливо, коли по-
трапляємо в «збір пророків»,
як це трапилося з царем Сау-
лом (маю на увазі, коли по-
трапляємо у благословенні
євангельські богослужіння, де
діють духовні дари). Та все ж
таки Дух Святий бажає звер-
шити в нас не миттєві, а якісні
та вічні зміни!

Богдан ГАЛЮК

Наша продукція:

— Біблії
— християнська література
— вітальні листівки
— календарі
— аудіо- та відеодиски
— хустинки, шарфи
— сувеніри
— магнітні рамки
— та багато іншого

Звер тайтес я:  e-mail:  j iva_voda@rambler.r u  телефон (067) 786-96-42

32



33



Насiння, скроплене
Сонце нещадно припікає,

виснажуючи та стомлюючи
усіх. Солоний піт струмками
стікає з чола, застилаючи очі.
Водій автобуса, за неписаними
індійськими правилами, то,
нікуди не спішачи, повільно
сунеться по звивистій дорозі в
горах, то раптом, сильно роз-
ганяючись, починає окреслю-
вати запаморочливі віражі на
неймовірно небезпечних гір-
ських дорогах Індії.

Що там далі за наступним
поворотом — отара худих ко-
рів, які пощипують підсохлу
від палючого сонця траву, рап-
товий каменепад чи вантажів-
ка, що мчить назустріч? Що
чекає в житті кожного, хто
купив квиток на цей автобус?
Неймовірна удача, раптовий
успіх чи розчарування, що
спустошує душу? Кожен, хто
якимсь чином опинився в цьо-
му автобусі, пройде через непе-
редбачувані зигзаги долі, на-
завжди запам’ятавши цей
рейс.

Паритош, прикривши очі,
подумки повернувся в недале-
ке минуле. Він був на останнь-
ому курсі біблійного коледжу,
коли його батьки почали натя-
кати, що невдовзі підберуть
йому наречену з порядної хри-
стиянської сім’ї. Паритош, як
і будь-який інший молодий
чоловік його віку, дуже дові-
ряв батькам, повністю покла-
даючись на їхній вибір. І ось
перші фото різних молодень-

сусідні населені пункти, допо-
магаючи в служінні іншим
пасторам, з  задоволенням
ділячись з ними знаннями, от-
риманими в біблійному ко-
леджі…

Раптом автобус різко вда-
рив по гальмах і розбудив Па-
ритоша, який задрімав. Від
несподіваного поштовху з його
рук у прохід салону випала
Біблія. Спросоння він не одра-
зу зрозумів, що зараз станеть-
ся щось настільки жахливе,
що назавжди розділить життя
всіх пасажирів на «до» і
«після поїздки». Якась група
людей, озброєна палицями,
сокирами і мотиками миттєво
наводнила автобус, перепов-
нюючи душу кожного подо-
рожнього неприборкним жа-
хом і безмежним відчаєм.
Серце Паритоша прискорено
забилося, наповнюючи душу
передчуттям чогось безпово-
ротно драматичного і злісного.

Голос ватажка бандитів
розсік напружену тишу в рап-
тово заглохлому автобусі: «Ін-
дія для індусів! Мусульмани є
в автобусі?!»

Нещасний дідусь, намагаю-
чись втиснутися в розбите крі-
сло автобуса і хоча б на мить
стати невидимим для збожево-
лілого від жаху натовпу, по-
гаслим поглядом дивився
вниз. Але декілька тремтячих
рук зрадливо вказали на ньо-
го. Старий з невимовною ту-
гою в очах востаннє поглянув

ких дівчат, які йому дали пе-
реглянути, відкладено вбік і
вибрана та, яка йому більше за
всіх приглянулася на фото-
графії.

Перша зустріч у колі сім’ї
не дозволила нареченому та
нареченій навіть роздивитися
один одного як слід. Але час
від часу вони знічено пригля-
далися один до одного, намага-
ючись проникнути в поки що
ще приховане від них май-
бутнє. У кінці зустрічі батьки
вирішили, що не буде великим
гріхом, якщо молоді обміня-
ються телефонами, щоб іноді
надзвонювати один одному.

Наступна зустріч наречено-
го і нареченої мала відбутися
на їхньому весіллі. Але до
шлюбу Паритош устиг не ті-
льки звикнути до голосу своєї
нареченої, але навіть полюби-
ти її щирий сміх і приємний
тембр голосу. Однак, як він не
намагався, все ж не міг деталь-
но пригадати, як вона вигля-
дає. Але на їхньому весіллі
вона була красива, навіть слі-
пучо прекрасна у своєму сарі!

А через рік народилась кри-
хітна Прія. Як вони любили
цю маленьку, беззахисну істо-
тку — не було на світі сім’ї
щасливішої, ніж ця. І все було
в них чудово, незважаючи на
труднощі, з якими вони стика-
лися. Паритош став пастором
невеликої сільської церкви.
Його служіння набирало силу,
і він навіть став виїжджати в

Мученики за віру
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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.

на свою перелякану до смерті
дружину, і його волоком ви-
тягли з автобуса. Страх пара-
лізував усіх, скувавши навіть
найсміливіших, не дозволив-
ши нікому встати на захист,
крім його дружини, котра бе-
зумно волала з горя. А старий
уже більше ніколи не буде сто-
яти в молитовній позі на ки-
лимку, з яким ніколи не роз-
лучався навіть у поїздках. Він
пішов назавжди. В темряву, з
якої ще ніхто не повертався.

Спопеляючий погляд ва-
тажка бандитів безжально
свердлив кожного, хто сидів у
автобусі, вишукуючи наступ-
ну беззахисну жертву. Щоб не
пропустити жодного мусуль-
манина, цього разу всім чоло-
вікам наказали зняти штани,
щоб перевірити, чи немає се-
ред них обрізаних. Ця ганебна
процедура допомогла виявити
ще пару нещасних прихиль-
ників мусульманства. І ті та-
кож, вслід за старим, занури-
лися в темряву, залишаючи
своїм осиротілим сім’ям у спа-
док гіркі сльози і непоборну
ненависть до вбивць, якою
просякнуть навіть ненарод-
жені покоління.

Хтось тихо зацьковано
схлипував, чекаючи чергового
сплеску нестримної жорсто-
кості індуїстських фанатиків.
Хтось задерев’янів від крива-
вої бійні, з жахом думаючи
про те, що він може стати на-
ступною випадковою жертвою
релігійного запалу бандитів. У
беззвучному відчаї Паритош
взивав до Ісуса, молячи про

захист усіх, хто потрапив у цю
залізну пастку в автобусі. Рап-
том чітка думка від Духа Свя-
того, вогнем пройшовши через
нього, боляче опустилася в
серце: «Дорога в очах Гос-
подніх смерть святих Його».
Тепер Паритош точно знав, що
потворний релігійний екстаз
індуїстських фанатиків не
пройде мимо нього.

Подумки від почав готува-
тися до останніх митей життя
на землі та до зустрічі з Ісусом,
Якому присвятив своє недовге
життя. Смертельний сум стис-
нув його серце і гарячі сльози
застилали його очі, коли він
востаннє беззвучно, але палко
молився за свою дружину та
малолітню доньку Прію. Мо-
лода вдова, яка заледве могла
написати своє ім’я без помил-
ки, і дівчинка, яка виросла без
батька, для якої ніхто не змо-
же зібрати пристойного прида-
ного, щоб видати заміж, — що
може бути гірше в Індії? Але
Дух Святий потішав: «Сиро-
там батько й вдовицям суддя,
то Бог у святому мешканні
Своїм! Бог самітних уводить до
дому, витягує в’язнів з кай-
данів…»

«Індія для індусів! Христи-
яни є в автобусі?!» — знову
різонуло в повітрі.

Паритош мовчки встав,
тим самим захистивши решту
пасажирів від непотрібних об-
шуків з метою знайти в когось
із них Біблію. Услід за ним ус-
тав і його друг.

«Індія — для Ісуса! Індія —
для Ісуса! Індія — для Ісуса!»
— це останні слова, які, стіка-
ючи кров’ю, молоді мученики
за Христа залишили як спадок
для наступних поколінь.

Автобус, який став траур-
ним через напад індуїстських
фанатиків, нарешті прибув у
пункт призначення. Біблія
Паритоша самотньо лежала на
порожньому кріслі, мовби во-
лаючи про те, яка трагедія ста-
лася всього кілька годин тому.
Проповідь загиблих лунала в
серці кожного, хто став мимо-
вільним свідком драматичних
подій: «Індія — для Ісуса!
Індія — для Ісуса!»

Ніби ненароком, якийсь
підліток, прикривши Біблію
Паритоша широким індійсь-
ким шарфом, непомітно по-
клав її до себе в сумку. На-
сіння віри було посіяне в серці
цього індійського хлопчака і
скроплене кров’ю молодих
мучеників. Смерть цих двох
християн була не марна —
Індія не завжди буде кладови-
щем для місіонерів. Час про-
будження настане, насіння,
полите кров’ю мучеників, про-
росте, й Індія обов’язково буде
надбана для Ісуса.

Стен і Лана, Індія

Від редакції. Зараз донька вбитого пастора Прія знаходить-
ся у дитячому будинку, який місіонери Стен і Лана організува-
ли спеціально для дітей-сиріт, чиї батьки загинули під час гонінь
на християн у штаті Оріса. Вони просять молитися за цей про-
ект і допомогти фінансово. Більш детальна інформація на сайті
www.jesusunltd.com
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Одного разу у сні я зустрів
чоловіка, який носив м’ятого
капелюха і вельветовий під-
жак. Він був схожим на профе-
сора, мав вольове підборіддя і
добрий погляд. Цей чоловік
був завсідником похоронів.
Мабуть, я також, оскільки в
цьому сні одна похоронна слу-
жба змінювалася іншою — по-
хоронні зали, дзвіниці, кладо-
вища. Він ніколи не знімав
свого капелюха. Я так і не за-
питав у нього, чому він його
носить, поцікавився тільки,
чому він постійно буває на по-
хоронах.

— Я приходжу забирати
людей у їхній вічний дім.

Якби це було не уві сні, то я
обов’язково звернувся б  у
ФБР, щоб спеціальні люди пе-
ревірили зв’язки цього типа.
Але це був сон, а у снах мож-
ливі різні дивацтва, так що я
не копав далі. Я не запитав ні
про походження його списку
клієнтів, ні про спосіб їх тран-
спортування. Мені й не спало
на думку, як дивно побачити
на похороні людину у вельве-
товому піджаку і м’ятому ка-
пелюсі. Але я здивувався тоді,
коли стикнувся з ним на бага-
толюдній вулиці.

Уявіть собі парад у День
подяки чи святкування Дня
незалежності. Забитий людь-
ми проспект.

— Не сподівався вас тут зу-
стріти, — сказав я йому. — Він
не відповів. Я побачив, що по-
близу стоїть один з моїх дру-
зів, вдівець у літах, зі слабким
здоров’ям. Я раптом зрозумів,
для чого тут цей ангел у вель-
ветовому піджаку і м’ятому
капелюсі.

— Ви прийшли за моїм дру-
гом?

— Ні.

Потім у моєму сні сталося
те, що буває лише у снах. Ку-
дись зникли всі, крім незнай-
омця і мене. Шумний тротуар
перетворився в безлюдну ву-
лицю, таку тиху, що я не міг
не почути наступної його фра-
зи:

— Максе, я прийшов за то-
бою.

Дивно, але я не противився,
не робив спроб утекти. Я, од-
нак, висловив своє прохання.
Коли він погодився його вико-
нати, вулиця раптом наповни-
лася людьми, і я став ходити
від одного до іншого, прощаю-
чись з усіма. Я нікому не гово-
рив про ангела, і про його ка-
пелюх і про те, куди вирушаю.
Вони думали, що завтра ми
знову побачимося.

Але я знав правду, і тому
світ довкола раптом став прав-
дивішим. Так наче об’єктив
життя не був сфокусований, а
після налаштування різкості
картинка прояснилася. По-
милки, образи забулися. На
перший погляд вийшла лю-
бов. Я потиснув руку найсуво-
рішому своєму критикові. По-
дарував гаманець убогому.
Обіймався з людьми надто су-
хими і дратівливими. А своїм
близьким, дружині та дітям,
запропонував разом помоли-
тися. Більш простої молитви в
мене ніколи не було. Стояти у
вірі твердо. Вірити Христу.

І тут сон закінчився. Я про-
кинувся. І за годину записав
усе, що мені з цього сну запа-
м’яталося.

Він запав мені в душу на
довгі роки. Я повертаюся до
нього, наче до улюбленої пісні
чи улюбленого светра. Не мо-
жу сказати, що таке буває в
мене з іншими снами. Але цей
сон виділяється тим, що резо-

нує з глибинним прагненням,
яке може бути вам зрозумі-
лим, — зустріти свою смерть
без страху. Померти без боязні
і без бою… Добре було б і з усм-
ішкою.

Неможливо? Дехто так і
вважає.

Аристотель говорив, що
смерті слід боятися понад усе,
тому що вона «постає кінцем
усього». Жан Поль Сартр
стверджував, що «смерть поз-
бавляє життя будь-якого сен-
су». Песимізм французького
філософа Франсуа Рабле від-
дає арктичним холодом. Його
останніми словами стала така
фраза: «Я йду в велике «Мож-
ливо».

Які печальні, гнітючі сло-
ва! Хто ж після цього зможе
померти без страху? Але що,
коли філософи щось упусти-
ли? Допустимо, смерть від-
різняється від всього, що вони
про неї думали: вона — не про-
кляття, а перехід, не трагедія,
від якої треба втікати, а ріг, за
який потрібно звернути. А
якщо кладовище — не володі-
ння поглиначів душ, а оселя
Хранителя душ, Який одного
разу проголосить: «Пробудіть-
ся й співайте ви, мешканці по-
роху» (Іс. 26:19)? Ось обітни-
ця Христа: «Нехай серце вам
не тривожиться! Віруйте в
Бога і в Мене віруйте! Багато
осель в домі Мого отця, а коли
б то не так, то сказав би я вам,
що йду приготувати місце для
вас? А коли відійду й приго-
тую вам місце, Я знову прий-
ду й заберу вас до Себе, щоб де
Я ¬ були й ви».

Тоді як для нас слова Хрис-
та звучать утіхою, його слуха-
чам у першому столітті вони
здавалися революційними.
Він обіцяв здійснити подвиг,

Або Страх перед останніми митями життя



про який ніхто не смів і дума-
ти, не смів навіть собі уявити.
Він воскресне з мертвих і ви-
веде Своїх послідовників із
могили!

У традиційному юдаїзмі
були незгоди щодо воскресін-
ня (див. Дії 32:8). Садукеї уяв-
ляли смерть катастрофічним
незворотнім переходом у ше-
ол. Жодного спасіння. Жодної
надії. Жодної амністії. «Живі
знають, що помруть, а мертві
нічого не знають…» (Екл. 9:5).
Фарисеї вірили у воскресіння,
але це воскресіння було чисто
духовним, не тілесним. «В пе-
реданні не було жодних ідей
про воскресіння пророків для
нового життя в тілі… Якими б
великими не були Авраам,
Ісак та Яків у очах юдеїв, ніхто
не думав, що вони можуть вос-
креснути з мертвих». У давнь-
огрецькій філософії інші обра-
зи, але вона веде до того ж
відчаю. І такою була сцена, на
якій з’явився Ісус. Однак,
прийшовши в це болото хист-
ких сумнівів, Він вибудував
міцний міст. Він обіцяв не про-
сто життя після смерті, а кра-
ще життя.

«Багато осель у домі Мого
Отця… Я йду приготувати
місце для вас». Найімовірні-
ше, ми, люди із Заходу, не
відчуємо тут асоціації зі шлю-
бом, але слухачі Ісуса їх, безу-
мовно, помічали. Саме такою
була обіцянка нареченого на-
реченій. Отримавши дозвіл
батьків, наречений повертався
в оселю свого батька, щоб по-
будувати дім для своєї нарече-
ної. Він мусив «приготувати
місце».

Обіцяючи це для нас, Ісус
перетворює похорон у таке ж
джерело сподівань, як і весіл-
ля. Весілля — це передвістя
радості! Як і похорон, каже
Ісус. Те й інше — віхи, які
відмічають перехід до нової
епохи існування, коли у вас
буде нове ім’я і новий дім.

Але звідки ми можемо от-
римати впевненість, що Він
виконає Свою обітницю? Які у
нас гарантії того, що Його сло-
ва — це щось більше, ніж чис-

то поетичний образ чи порож-
нє марновірство? Відповідь на
це — на кладовищі в Єруса-
лимі. Якщо гроб Ісуса поро-
жній, то не порожні Його обі-
цянки. Погляньмо, як апостол
Павло звів усю цю логіку до
однієї фрази: «…Кожен у своє-
му порядку: первісток Хрис-
тос, потім ті, що Христові, під
час Його приходу» (1 Кор.
15:21-23).

Павло звертається до хрис-
тиян із Коринту, вихованих на
уявленнях давньогрецької фі-
лософії про тіні та загробний
морок. Хтось переконав їх у
тому, що мертві не воскресати-
муть: ні їхні тіла, ні тіло Хри-
ста. Така думка була нестерп-
ною для апостола. «Звіщаю ж
вам, браття, Євангелію, яку я
вам благовістив…» (1 Кор.
15:1). А потім з твердістю юри-
ста, що виносить свій вирок,
Павло розглядає всі факти:
«Христос… третього дня Він
воскрес, з’явився Кифі, потім
Дванадцятьом, а потім з’явив-
ся нараз більше як п’ятистам
браттям… Потому з’явився
Він Якову, опісля усім апосто-
лам. А по всіх Він з'явився й
мені…» (1Кор.15:3-8).

Розумієте логіку Павла?
Якщо один чоловік заявляє,
що бачив Христа після розп’-
яття, — це не береться до ува-
ги. Якщо свідчать двадцять
людей — це можна списати на
масову галюцинацію. Але
п’ятдесят людей? Сто людей?
Триста? Коли про одне й те ж
говорять сотні людей — недо-
віра змінюється на віру.

Павло знав про існування
не групки, а сотень очевидців.
Петро, Яків, Іван. Його по-
слідовники у кількості 500
учнів; сам Павло. Вони бачи-
ли Ісуса. Вони бачили Його
своїми очима. Вони бачили
його реально. Це був не привид
і не якийсь обман відчуттів. В
епітафіях часто можна натра-
пити на слова: «Вона завжди
буде в моєму серці». Послідов-
ники Ісуса зовсім не це мали
на увазі. Вони бачили Ісуса «в
тілі».

Явившись учням, Він за-

певнив їх: «…Це ж Я Сам» (Лк.
24:39). Учні, які йшли в Емма-
ус, не побачили в Його тілі
нічого незвичайного. Його но-
ги торкалися землі. Його руки
тримали хліб. Вони взагалі
думали, що він такий же подо-
рожній, як і вони самі, аж
поки «очі не відкрилися їм»
(Лк. 24:31). Марія бачила Ісу-
са в саду і назвала Його «па-
ном» (Ів. 20:15). На березі учні
бачили, як Ісус готує на вогні
рибу. Воскреслий Ісус звершу-
вав із учнями фізичні дії у
фізичному тілі. Він оголосив
учням, що вони бачать перед
собою не духа (див. Лк. 24:39).

В Ісуса звершилося воскре-
сіння фізичного тіла. І — от
воно що! — якщо Він воскрес,
то й ми воскреснемо! «Кожен
у своєму порядку: первісток
Христос, потім ті, що Хрис-
тові, під час Його приходу».

Аристотель потрапив у ома-
ну. Сартр помилявся. Останні
миті життя — це не найгірше.
Багато віків тому п’ятсот оче-
видців залишили нам своє
свідчення: помирати безпеч-
но.

То ж будьмо готові помира-
ти з вірою! Хай воскресіння
увійде в саме наше серце і виз-
начить, як нам дивитися на
наближення смерті! Хай ста-
нуть вільними ті, «хто все
життя страхом смерти тримав-
ся в неволі» (Євр. 2:15)! Ісус
дає нам сміливість для цієї ос-
танньої подорожі.

Смерть — це новий поворот
буття. Немає потреби її бояти-
ся чи відвертатися від неї. Зав-
дяки Христу ми можемо пря-
мо дивитися на неї.

Я дивився. Серед інших
операцій на серці моя була да-
леко не найбільш ризикова-
ною. Але будь-якої медичної
процедури, яка вимагає чоти-
рьох годин маніпуляції на
відкритому серці, достатньо,
щоб тобі захотілося зайвий раз
помолитися. Тому перед своєю
операцією я, моя дружина і
кілька наших добрих друзів
молилися разом. Ми просили
Бога благословити лікарів,
приглядати за доглядальни-
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цею. Поговоривши потім ще
трохи, усі побажали мені щас-
тя й розпрощалися. Мені тре-
ба було лягати спати якнайра-
ніше. Але сон не приходив, і я
захотів ще раз помолитися…
тепер вже на самоті.

«А якщо операція піде нав-
скіс? Що якщо це моя остання
ніч на землі? Чи немає того, з
ким мені необхідно примири-
тися? Кому мені ще треба за-
телефонувати, щоб загладити
свою провину перед ним?»
Далі я написав листи своїй
дружині та донькам, почавши
кожне з них словами: «Якщо
ти це читаєш, значить опера-
ція пройшла невдало».

Перед тим, як викинути
померлий бамбук, який багато
років ріс та зеленів на моєму
кухонному вікні, я кинула на
нього прощальний погляд.
Листки, як і раніше, зберіга-
ли соковито-зелений колір,
але від кореня по стеблу вже
піднімалася жовтизна смерті,
яка перемогла життя лише
тому, що я залишила бамбук
без вологи, забувши його під-
лити.

Приблизно так виглядає
християнин, який свідомо чи
несвідомо виключає зі свого
раціону продукт, що відпові-
дає за життя, — Слово Боже.
Листки зовні ще зелені та пре-
тендують на красу, але корінь
давно всох і зморщився від су-
рогатного живлення, у якому
відсутні хліб та вода.

Під час перерви я часто гор-
таю журнал «Огонек», який
якимось чудом отримує наша
американська бібліотека. В
одному з останніх номерів бу-
ли опубліковані записи щоден-
ника, який вела лікар у бло-
кадному Ленінграді.

«Ніхто ні про інше не ду-
має, як тільки про їжу та
смерть. — Пише вона, приво-

Духовна блокада
дячи красномовні приклади:
підліток років тринадцяти
розплакався через те, що бать-
ко з’їв на кусочок більше хлі-
ба, аніж він; а п’ятнадцяти-
літній бив батька по голові з
тієї ж причини; чоловік вкрав
денну порцію хліба у своєї
жінки; лаборантка лікарні
з’їла піддослідних щурів… па-
тологоанатом харчувався
людською печінкою, зміша-
ною з мозком…

Люди бояться фізичного
голоду, бо знають, що він веде
до воріт смерті, але ті ж люди
легковажно не бояться духов-
ної анорексії, не дивлячись на
те, що вона веде туди ж.

Внутрішній чоловік — на-
ше істинне «я» — якого ми
годуємо сурогатами, стаючи
сухим та зморщеним
дистрофіком, дуже нагадує
портрети блокадних ленінг-
радців: «Вчора був чудесний
сонячний день, але жахливо
виглядали обличчя ленінг-
радців: бліді, якісь зеленку-
ваті, знеможені і — всі старі.
Навіть молоді — і ті здаються
старими».

Блідість та знеможеність
людського духу завжди можна

запримітити за вчинками лю-
дини. Він залишає за собою ту
ж картину, яку можна було
спостерігати сімдесят років
тому в місті на Неві: «Що ро-
биться на вулицях Ленінграда
— не вкладається в розум.
Наша хатина обгаджена люд-
ськими випорожненнями з
усіх сторін…» Неконтрольо-
вані випорожнення — неві-
д’ємний додаток людини, яка
затиснена в лещата духовної
блокади, бо чим людина хар-
чується, тим, вибачте, і хо-
дить…

На щастя, це зовсім не зна-
чить, що її кінцевою точкою, як
у випадку з моїм бамбуком, буде
відро для сміття. Бо перевага
людини перед назавжди зів’я-
лою рослиною полягає в тому,
що життя людського кореня
можна завжди воскресити.

Тим не менш, жертви ано-
рексії часто втрачають почут-
тя голоду і не згоджуються на
зміни у харчуванні. У таких
випадках їх годують через
зонд. Можливо, посадивши
себе на примусову дієту Божо-
го Слова, ми спочатку не від-
чуємо його смаку. Але це по-
верне нам життя. А повернене
здоров’я відновить апетит до
Неба.

Марина МИРОНОВА

Потім у мене відбулася най-
чесніша й найвідвертіша роз-
мова з Богом. Ми почали з
вдумливого перегляду перших
п’яти десятків років мого жит-
тя. Деталі вас втомили б. Але
мені та Богові вони були ціка-
вими. Я дякував Йому за бла-
годать понад міру. За дружи-
ну, без сумніву, послану мені
Ним. Мій перелік Його благо-
словень міг би затягнутися до
ранку, й до того все йшло.
Тому я спинив себе і проказав
такі слова: «Я в хороших ру-
ках, Господи. Лікарі підготу-
валися до операції, персонал
досвідчений. Але навіть при
найбільших стараннях всяке

ж може статися. Можливо, це
остання моя ніч на цій землі,
але я хочу Тобі сказати — хай
так, а зі мною все в порядку».

Я ліг спати. І спав як немов-
ля. Як виявилося, ангел у м’я-
тому капелюсі за мною не при-
йшов. До мене повернулися
сили після операції, і ось він я
— енергійний, як завжди, ба-
дьоро стукаю по клавішах
комп’ютерної клавіатури. Од-
не, зрештою, змінилося. Як
щодо того, щоб зустріти
смерть із відвагою?

Думаю, я зможу.
Сподіваюся, що й ви також.

Макс ЛУКАДО
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Проживаючи багато років у
Монголії, ось таку картину я
спостерігаю з наших вікон
кожного травня-червня: люди
масово виїжджають зі своїх
квартир. Куди вони їдуть? Та
хто куди! Хтось вирішив пере-
їхати в інше місто, хтось про-
сто продав квартиру, щоб
вкласти гроші в бізнес, хтось
переселяється до родичів чи
ще кудись.

Кочівники! Приходить се-
зон — і не має значення, що
живуть вони не в юртах, а в
сучасних будинках, все одно
кочують…

Восени картина подібна,
але речі вже не ВИвозять, а
ЗАвозять. Так що сусіди у нас
змінюються регулярно. Рідко
хто проживає в одній і тій же
квартирі більше 3-4 років.

 Дивлячись на таку кочову
культуру, я раптом зрозуміла,
як сильно вона подібна на ха-
рактер деяких християн. При-
чому, у будь-якій країні.

Є сіячі, а є кочівники.
Сіячі (хлібороби) зацікав-

лені у плодах. Навіть якщо їм

випала неродюча ділянка (ка-
м’яниста, витоптана, заросла
бур’яном), вони все одно при-
кладають масу зусиль, щоб
змінити цю землю (скопати,
вичистити), щоб вона дала
плід. Хлібороби готові терпі-
ти, чекати і навіть страждати,
лише б прийшли довгождані
жнива. Їх любов і посвята в
кінцевому результаті зміню-
ють найбільш занедбані місця,
перетворюючи їх у Божий сад.
І це не обов’язково десь серед
племені людожерів, а хоча б у
власній сім’ї, на роботі.
«Отож, браття, довготерпіть
аж до приходу Господа! Ось
чекає рільник дорогоцінного
плоду землі, довготерпить за
нього, аж поки одержить дощ
ранній та пізній. Довготерпіть
же й ви, зміцніть серця ваші,
бо наблизився прихід Гос-
подній!» (Як. 5:7).

У кочівників усе навпаки!
Ті перш за все намагаються
вибрати «ділянку» більш м’я-
ку та зелену. Деякий час насо-
лоджуються тим, що виросло
без їхньої участі та праці. Але

поступово починають витопту-
вати, засмічувати та закидати
камінням те місце, яке їх
годує (як духовно, так і фізич-
но). Потім, коли вже «з’їсти»
більше нічого, вони все кида-
ють і кочують далі… Навіщо,
терплячи, люблячи, стражда-
ючи, вирощувати плід, якщо
можна просто підшукати собі
інші «пасовиська зелені»?

 «А ви, отаро Моя, так гово-
рить Господь Бог: Ось Я буду
судити між вівцею й вівцею,
між бараном і козлами. Чи
мало вам того, що ви спасуєте
хороше пасовище, а решту ва-
ших пасовищ ви топчете свої-
ми ногами? І воду чисту ви
п'єте, а позосталу ногами свої-
ми каламутите? І отара Моя
мусить випасати потоптане
вашими ногами, і пити скала-
мучене вашими ногами!» (Єз.
34:17-19).

Так, важко бути «землеро-
бом», живучи посеред «кочів-
ників»… Я маю на увазі не тра-
диційну культуру якогось
народу, а особливу філософію
християн, коли одні надають
перевагу життю, націленому
на принесення плодів, а інші
шукають лише власної вигоди
та зручностей…

Що ж, «жнива великі, а
женців мало»…

Світлана АНДРЕЙЧЕНКО,
Монголія

Фотопроповідь
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Указом Президента Украї-
ни, постановою Верховної Ра-
ди та розпорядженням Кабіне-
ту Міністрів 2011 рік був
оголошений Роком Пересоп-
ницького Євангелія. Органа-
ми влади, церквами і грома-
дськими організаціями були
проведені заходи місцевого,
обласного та державного рівня
з метою донести до широкого
загалу культурну, наукову та
духовну цінність Української
Першокниги.

Церква християн віри єван-
гельської України не могла
стояти осторонь такої важли-
вої для нашого народу дати.
Тому церкви об’єднання про-
вели низку зустрічей та гро-
мадських читань, які перш за
все висвітлювали глибинний
зміст Євангелія — не просто
книги, а Божого послання до
людей, яке відкриває єдиний
шлях до спасіння через жерт-
ву Ісуса Христа.

Зокрема, на Волині з цієї
нагоди пройшли наметові слу-
жіння по містах і селищах об-
ласті. Стартувавши 11 травня
в с. Голобах, «Наметове служ-
іння» відвідало Стару Вижів-
ку, Заболоття, Ратне, Мане-
вичі та Любешів. Особливо
насиченою видалася триденна
серія євангелізаційних зустр-
ічей у Луцьку та Ківерцях (3-
5 червня). Друге коло святку-
вань почалося 1 серпня в
Локачах, навідало Іваничі та
завершилося чотириденним
святкуванням у Нововолинсь-
ку. Крім євангелізаційно-про-
світницьких зібрань, «Наме-
тове служіння» включало
дитячу програму, молодіжні
спілкування, перегляд хрис-
тиянських фільмів, ознайом-
лення з історією видання Сло-
ва Божого українською
мовою. У ході зустрічей під-
німалися важливі питання
сімейних стосунків, сирітства,
абортів, шкідливих звичок.
Лунали розповіді про те, як
Євангеліє впливає на різні сфе-
ри людського життя. У слу-

жінні були задіяні церкви об-
ласті, активну участь у ньому
брали гурти та церковні хори.

24 липня служіння, при-
урочене річниці Пересопниць-
кого Євангелія, відбулося в
церкві «Боже спасіння» м.
Рівного. Основною частиною
зібрання став семінар. Допові-
дачем було запрошено пастора
ЦХВЄ у м. Нєтішині (Хме-
льницька обл.) та викладача
«Острозької академії  — Олек-
сандра Колабського, який  роз-
повів про історію виникнення
Пересопницького Євангелія і
зазначив, що воно також є ос-
новоположником української
мови разом із творчістю Тара-
са Шевченка й Івана Котля-
ревського.

У м. Дніпропетровську уро-
чисто відзначали 450-річчя
Української Першокниги 14
серпня. В приміщенні общини
«Світло Євангелія» місцеві
церкви провели спільне свят-
кове служіння. А 30 серпня
Рада євангельських протес-
тантських церков Дніпропет-
ровської області провела у
Дніпропетровську круглий
стіл на тему: «Пересопницьке
Євангеліє: історичний, літера-
турний та культурно-духов-
ний аспект».

27 серпня святкування від-
булося в Одесі. Торжество було
подвійним: разом з річницею
Пересопницького Євангелія
відзначалося 90-річчя п’яти-
десятницького руху в Україні.
Урочисте служіння зібрало го-
стей з різних областей держа-
ви. У ньому взяли участь кері-
вництво Церкви ХВЄ України,
представники влади, служи-
телі та члени одеських церков.
Подібні заходи заплановано
провести в Тернополі (18 ве-
ресня), Києві (9 жовтня) та
Дніпропетровську (23 жовт-
ня).

Багато святкових заходів
відбулися та відбуваються і в
інших областях на місцевому
рівні, хоча вони менш освіт-
лені засобами масової інфор-
мації. Зокрема, у проведенні
просвітницьких зустрічей ак-
тивну участь беруть працівни-
ки місії «Голос надії», яка має
місіонерські точки в 14-ти об-
ластях України.

А 29 серпня урочистості
державного рівня відбулися у
самій Пересопниці. На них
прибув президент Віктор Яну-
кович, який взяв участь у від-
критті культурно-археологіч-
ного комплексу з  музеєм
книги.

Рада євангельських протестантських церков Дніпропет-
ровської області провела круглий стіл на тему: «Пересопниць-
ке Євангеліє: історичний, літературний та культурно-духов-
ний аспект»

Пересопницьке Свангелiс: 450 рокiв
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Пересопницьке Євангеліє
(1556-1561) — визначна руко-
писна пам’ятка староукраї-
нської літературної мови й
мистецтва XVI століття, пере-
клад Євангелія простою мо-
вою, близькою до народної.

Як свідчить приписка в ру-
копису, переклали Євангеліє в
1556-1561 роках син протопо-
па Сяноцького, писар Михай-
ло Васильович і архімандрит
Пречистенського монастиря

стало зрозуміле й доступне
простим людям.

Пересопницьке Євангеліє
— розкішна книга, вагою 9 кг
300 гр, писана пізнім уставом
на пергаменті форматом 380 х
240 мм. Книга складається з
482 аркушів. Рукопис багато-
орнаментований, прикраше-
ний високохудожніми кілька-
кольоровими заставками й
мініатюрами (ім’я художни-
ка, на жаль, невідоме). За кра-

найомився славіст О. М. Бо-
дянський (1808-1877). Після
переведення духовної семі-
нарії з Переяслава до Полтави
(1862) Пересопницьке Єван-
геліє теж було перевезено. На
поч. ХХ ст. рукопис передано
до Полтавського давньосхови-
ща. Тут його вивчали літерату-
рознавець В. М. Перетц (1870-
1935) та філолог і палеограф О.
С. Грузинський (1881-1954).
Під час війни Пересопницьке
Євангеліє евакуйовано. З 1947
року воно зберігається у фон-
дах Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадсь-
кого.

За словами кандидата істо-
ричних наук Михайла Мокіє-
нка, «Поява Пересопницького
Євангелія (духовного першод-
жерела) стала точкою відліку
національної ідентифікації
України. Для порівняння мо-
жна використати діяльність
німецького реформатора Мар-
тина Лютера, який переклав
Біблію німецькою мовою. Тоді
фактично не існувало єдиної
німецької держави і мови.
Лютерівська Біблія стала
інтегратором німецької мови
та нації. Подібний вплив мало
Пересопницьке Євангеліє в
Україні».

Сьогодні на Пересопниць-
кому Євангелії під час інавгу-
рації присягають президенти
України.

Григорій у с. Двірці та м. Пе-
ресопниці (тепер Рівненська
обл.). Цікаво, що фундатор-
кою перекладу та оформлення
книги була волинська княжна
Анастасія Заславська, про яку
повідомлено в післямові до
Євангелія, що вона прийняла
чернечий постриг з ім’ям Па-
раскева та стала ігуменією
цього монастиря. Перепису-
вач Євангелія називає її од-
нією з головних добродіїв у
створенні рукопису.

Ця книга, перш за все —
прорив у середньовічній свідо-
мості. І водночас — адаптація
книжної церковнослов’янсь-
кої мови до живої народної.
Велике значення цього пере-
кладу в тому, що Боже Слово

сою й багатством офор-
млення Пересопниць-
ке Євангеліє не має
рівних собі серед укра-
їнських рукописів.
Його зміст — традицій-
не четвероєвангеліє.
Своєрідним є вміщен-
ня перед кожним Єван-
гелієм так званих су-
маріїв — короткого
змісту розділу. На мар-
гіналіях чимало голо-
сів — пояснень до окре-
мих малозрозумілих
слів.

Після зруйнування
Пречистенського мо-
настиря доля книги
тривалий час не була
відома. 1701 року її по-
дарував Переяславсь-
кому єпископському

Рафаїл Турконяк, автор перекла-
ду Пересопницької Євангелії сучас-
ною українською мовою, автор чет-
вертого українського  перекладу
Біблії

престолові гетьман Іван Мазе-
па. Згодом пам'ятка опинила-
ся в бібліотеці Переяславської
семінарії, де 1837 р. з нею оз-



У преподобного Пола Форда було важко на
душі. Протягом минулого року справи в його
церкві йшли дедалі гірше. Куди не глянь,
тільки суперечки, наклепи, заздрість. Він то
сперечався, то вмовляв, то дорікав, то дивився
крізь пальці — і при цьому, незважаючи ні на
що, молився гаряче і з надією. Та сьогодні він
був змушений з гіркотою визнати, що станови-
ще не покращилося, а стало ще гіршим.

Двоє з його служителів були між собою на
ножах через якусь дрібницю, яку безкінечні
суперечки перетворили у справжню проблему.
Троє найактивніших прихожанок вийшли з
жіночого добродійного комітету тільки тому,
що маленька іскорка наклепу була роздута у
справжнє вогнище скандалу. Церковний хор
розколовся через суперечки про те, хто викону-
ватиме сольні партії. Бродіння почалося навіть
у Товаристві християнської взаємодопомоги,
через відкриту критику двох членів правління.
Останньою ж краплиною у чаші терпіння стала
відставка директора і двох учителів недільної
школи, що й привело стомленого пастора в
тишу лісу, де він сподівався знайти заспокоєн-
ня, повністю віддавшись роздумам та молит-
вам.

Тут, під зеленим склепінням лісу, преподоб-
ному Полу Форду стало зрозумілішим завдан-
ня, що стояло перед ним. На його думку, настав
критичний момент. Потрібно щось робити — і
то негайно.

Бачачи все це, преподобний Пол Форд дуже
добре розумів, що і він, Божий слуга, і церква,

і містечко, і саме християнство страждають від
цього і будуть страждати ще більше, якщо...
Було зрозуміло, що треба щось робити і  робити
негайно. Але що?

Пастор неспішним рухом дістав з кишені
записи, які він зробив, готуючись до недільної
проповіді. Насупившись, він довго дивився на
них. Обриси його губ стали раптом суворими, і
він вголос виразно прочитав слова з Біблії, які
хотів покласти в основу своєї проповіді: «Горе
ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що вдо-
вині хати поїдаєте і напоказ молитесь довго,
через те осуд тяжчий ви приймете! Горе вам,
книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте де-
сятину, але найважливіше в Законі покинули:
суд, милосердя та віру; це треба робити»...

Це був повний гіркоти докір. Під зеленим
дахом лісу глибокий голос пастора звучав про-
сто нищівно. Навіть птахи і білки, здавалося,
стихли, ніби охоплені благоговійним страхом.
І пастор яскраво уявив собі, як зазвучать ці сло-
ва наступної неділі, коли він буде промовляти
їх у святій тиші церкви.

Прихожани — це були його діти. Хіба він
зможе скати їм це? Чи насмілиться він сказати
їм таке? Чи насмілиться він не сказати цього?!
Ці слова викликали страх навіть і без його тлу-
мачення, яким він хотів супроводити їх. Він
молився й молився, гаряче просив про допомо-
гу, про керівництво. О, як він хотів — як ревно
і пристрасно бажав! — знайти правильний
шлях, знайти тепер, у цей кризовий час. Та чи
був вибраний ним шлях правильним?

42



Пастор неквапливо згорнув свої папери, за-
ховав їх назад у кишеню, а потім із зітханням,
подібним на стогін, сів на траву біля дерева і
закрив обличчя руками.

Там і побачила його Поліанна, яка поверта-
лася додому від містера Пендлтона. Скрикнув-
ши, вона швиденько підбігла до нього.

— О-о, містере Форд! Ви зламали ногу... чи
щось інше, так? — схвильовано запитала вона.

Пастор здригнувся, підняв голову і зробив
спробу посміхнутися.

—Ні-ні, я просто... відпочиваю.
— О! — з полегшенням зітхнула Поліанна,

зробивши крок назад. — Тоді все в порядку.
Розумієте, коли я знайшла містера Пендлтона,
у нього була зламана нога. Але він, правда, ле-
жав. А ви сидите.

— Так, я сиджу, і в мене ніщо не зламане і
не розбите... що могли б вилікувати лікарі.

Останні слова прозвучали дуже тихо, але
Поліанна почула їх. Очі дівчинки загорілися
живим співчуттям.

— Я знаю, що ви хочете сказати. Щось вас
мучить. З татом так було... багато разів. Я ду-
маю, так буває з пасторами... часто. На них,
розумієте, покладена така відповідальність.

Преподобний Пол Форд поглянув на неї з
ледь помітним подивом.

— Твій батько був пастором?
— Так, сер.
— Розумію…
Настала томлива пауза. Пастор, який все ще

сидів біля підніжжя дерева, здавалося, зовсім
забув про присутність Поліанни. Він знову
дістав свої папери, але й не дивився на них.
Замість того він розглядав листка, який лежав
на землі. Це навіть не був якийсь гарний лис-
ток. Просто сухий, бурий. Дівчинка, дивлячись
на пастора, відчувала незрозумілий жаль та
співчуття до цієї людини.

— Сьогодні... такий гарний день, — почала
вона з надією.

У відповідь — мовчанка. Потім пастор,
здригнувшись, підняв очі.

— Що? А, так, хороший день, — відповів
пастор.

— І зовсім не холодно, хоча й жовтень, —
зауважила Поліанна ще з більшою надією. — У
містера Пендлтона вже палять камін, але це не
для тепла. Просто щоб дивитися. Я люблю ди-
витися на вогонь, а ви?

Відповіді не було. Поліанна терпеливо чека-
ла, перш ніж попробувати ще раз, але вже на
іншу тему.

— Вам подобається бути пастором?
На цей раз Пол Форд миттєво підняв на неї

очі.
— Чи подобається... яке дивне питання! А

чому ти запитуєш про це, моя дитино?
— Просто так... Просто у вас такий вигляд...

І я згадала батька. Він також мав такий виг-

ляд... інколи.
— Невже? — голос пастора звучав люб’язно,

але погляд його знову повернувся до зів’ялого
листка.

— Так. І я запитувала тоді в нього, як і у вас,
чи подобається йому бути пастором.

Чоловік під деревом печально посміхнувся:
— Ну й що він відповідав?
— О, він завжди говорив, що, звичайно ра-

дий, але майже завжди додавав, що ні на мить
не залишився б пастором, якби не «радісні тек-
сти».

— Якби не... що? — преподобний Пол Форд
відірвав погляд від листа і здивовано поглянув
на збуджене личко Поліанни.

— Це так тато їх називав, — засміялася вона.
— Звичайно, Біблія їх так не називає. Але це ті
тексти Біблії, які починаються словом: «радій-
те». Їх так багато! Одного разу, коли татові було
особливо важко, він підрахував їх. Їх виявило-
ся вісімсот.

— Вісімсот!
— Так, таких, які велять нам радіти і весе-

литися, розумієте? Ось чому він назвав їх «рад-
існими».

— О! — лице пастора набуло дивного вигля-
ду. Він поглянув на перші слова своєї проповіді,
записаної на папері: «Горе вам...». — І твій
тато... любив ці «радісні тексти»? — пробур-
мотів він.

— Дуже, — виразно кивнула Поліанна. —
Він говорив, що одразу відчув полегшення в той
же день, коли вирішив їх підрахувати. Він го-
ворив, що якщо Бог взяв на Себе такий тягар —
цілих вісімсот разів повеліти нам, щоб ми раді-
ли, то Він, без сумніву, хоче, щоб ми це роби-
ли... хоч трішки. І татові стало соромно, що він
так рідко радів. А ще ці тексти стали для нього
великою втіхою в усіх неприємностях — коли
справи йшли погано, коли жінки з добродійно-
го комітету сварилися... тобто коли вони в чо-
мусь не згоджувалися, — швиденько виправи-
ла вона себе. — І ось з цих текстів тато придумав
гру... Він почав зі мною з тих милиць. Він гово-
рив, що саме «радісні тексти» навели його на
цю думку.

— А що це за гра? — запитав пастор.
— Щоб у всьому знаходити щось таке, чому

можна було б порадіти. І, як я вже сказала, ми
почали з милиць, які передали нам з пожерт-
вуваннями, коли я хотіла ляльку. Я засмути-
лася, але тато сказав, що треба радіти, що мені
вони не потрібні, — і дівчинка з захопленням
заходилася оповідати далі. Вона любила пого-
ворити і тепер не змовкала — здавалося, що
було так багато, багато всього, про що можна
було розповісти і пастор хотів знати про все.
Біля підніжжя горба їхні дороги розійшлися;
кожен пішов своєю дорогою.

Того ж вечора преподобний Пол Форд у за-
думі сидів у своєму кабінеті. Перед ним на столі
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лежали аркуші паперу — записи для майбут-
ньої проповіді, а затиснений у пальцях олівець
зупинився над іншими аркушами, чистими, які
чекали нового тексту. Але пастор не думав ні
про те, що написав раніше, ні про те, що він
хотів написати тепер. Уявою своєю він був да-
леко — в маленькому містечку, разом з тим
іншим пастором-місіонером, який був бідний,
хворий, повен турбот і майже зовсім самотній,
але вчитувався в Біблію, щоб знайти, скільки
разів його Бог повелів йому радіти й веселити-
ся.

Через деякий час Пол Форд оговтався від цих
думок і поправив аркуші, які лежали під ру-
кою. «Євангелія від Матвія, розділ 23, вірші 14
і 23», — написав він, потім із досадою відкинув
олівець і підсунув ближче журнал, який кілька
хвилин тому залишила на столі його дружина.
В’яло і байдуже пробігав очима абзац за абза-
цом, поки наступні слова не привернули його
уваги: «Одного разу батько, знаючи, що син
вранці відмовився нарубати матері дров, сказав
йому:

— Томе, я впевнений, що ти з радістю підеш
і нарубаєш дров для матері.

І Том мовчки пішов виконувати батькове
прохання. Чому? Просто тому, що батько дав
синові зрозуміти, що чекає від нього правиль-
ного вчинку. Уявіть, що батько сказав би:

— Томе, я чув, що ти відмовився нарубати
дров сьогодні вранці. Мені соромно за тебе! Піди
і зараз же зроби це!

Думаю, що він так би й не дочекався дров від
Тома».

Пастор продовжував розсіяно читати і натра-
пив на наступний абзац:

«Людина перш за все потребує заохочення.

Її вроджену душевну стійкість потрібно зміц-
нювати, а не послаблювати... Замість того, щоб
постійно твердити людям про їхні недоліки,
говоріть їм про їхні достоїнства. Намагайтеся
витягнути людину з колії поганих звичок,
підтримайте її кращі риси, її справжнє «я», яке
може з’єднатися з духом, щоб діяти й перема-
гати!

…Скажіть своєму сину Томові, що ви знає-
те, як йому буде приємно нарубати матері дров,
і ви побачите, що він зробить це швидко і з ціка-
вістю».

Пастор відклав журнал і підняв голову. Че-
рез мить він встав, заходив вперед-назад вузь-
кою кімнатою, потім глибоко зітхнув, знову сів
на стілець перед своїм письмовим столом.

— З Божою допомогою я зроблю це! — голос-
ним шепотом вигукнув пастор. — Я скажу моїм
прихожанам, що знаю — вони будуть раді ру-
бати дрова! Я дам їм радісне усвідомлення ви-
конаної роботи, і їм ніколи буде дивитися на те,
скільки нарубали їхні сусіди.

Він розірвав аркуші з попереднім текстом
проповіді й відкинув їх від себе так, що з одно-
го боку його стільця лежало: «Горе вам», а з
іншого — «фарисеї і лицеміри».  А олівець
швидко забігав по гладкому білому папері...

Проповідь преподобного Пола Форда, виго-
лошена ним наступної неділі, стала справжнім
закликом і зверненням до всього найкращого,
що було в кожній людині, яка слухала його, а в
її  основу ліг один з восьмиста «радісних
текстів» Біблії: «Веселітесь у Господі і тіште-
ся, праведні, і співайте із радістю, всі щиро-
серді!»

Елеонор Портер,
 з книги «Поліанна»
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Нещодавно я стала
свідком того, як в одній
із популярних соціаль-
них мереж спалахнула
гаряча дискусія щодо
ролі жінки в сім’ї. На
превеликий жаль, лю-
ди, що позиціонують
себе християнами, ніяк
не могли погодитися з
тим, що в сім’ї дружина
підвладна своєму чоло-
вікові. Деякі учасники
дискусії навіть здивова-

Хто в домi «голова»?

йно тому, наскільки вона ко-
риться Христу». Напевно, бі-
блійна паралель між стосунка-
ми в сім’ї та стосунками між
Церквою й Христом є саме для
тих, хто намагається знайти
лазівку в Законі Божому. На
жаль, таке поняття, як «поко-
ра» нашій людській природі
неприємне й небажане. Нам
хочеться, щоб Біблія писала
тільки те, що зручне й при-
ємне для виконання. Якщо ж
деякі з біблійних принципів не
збігаються з нашими погляда-
ми на життя, ми просто заплю-
щуємо на це очі.

Першочергова ціль Святого
Писання — інструктувати лю-
дей у всіх сферах життя. Бі-
блія — це безцінний скарб,
збірка настанов і порад не мис-
лителів чи філософів, а Само-
го Бога — Творця всесвіту, і
Йому можна довіряти. Уявіть,
що ви придбали дорогий го-
динник. Таких у світі є лише
десять екземплярів. Його ме-
ханізм і дизайн – ручна робо-
та одного із найкращих годин-
никарів. Ви насолоджуєтесь
ексклюзивністю, носячи його
на руці, захоплено розповідає-
те друзям про всі особливості.
Але одного дня виявляєте, що
годинник зламався. Що ви ро-
битимете? До кого звернетеся
за допомогою? До сусідів, дру-
зів, колег по роботі? Напевно,
ні. Ніхто не зможе допомогти,
окрім того, хто його створив.

Погодьтеся, друзі, що наше
життя набагато цінніше за
будь-який годинник. Чому ж

годинники ми ремон-
туємо в майстрів, а своє
життя довіряємо кому
завгодно – психологам,
журналам, телебачен-
ню — тільки не Тому,
Хто його створив.
Ніхто, окрім Бога, не
може знати, як для нас,
людей, буде краще. І
якщо Бог говорить, що
жінка має бути підвлад-
ною чоловікові, не по-
трібно доводити проти-

но питали: «Де таке в Біблії на-
писано?»

Читаючи коментарі, я по-
чинаю розуміти, що християн-
ство для багатьох «віруючих»
носить лише формальний ха-
рактер. Адже для того, щоб
дізнатися про біблійний по-
гляд на сімейні стосунки, на-
віть не потрібно заглиблюва-
тися в тонкощі теології. Святе
Письмо чітко говорить: «Бо
чоловік голова дружини, як і
Христос Голова Церкви, Сам
Спаситель тіла!» (Еф. 5:23) та
«Хочу ж я, щоб ви знали, що
всякому чоловікові голова
Христос, а жінці голова чо-
ловік, голова ж Христові Бог»
(1 Кор. 11:3).

Читаючи ці відомі вірші з
Біблії, у людини з тверезим
розумом (і наявністю елемен-
тарного логічного мислення)
не може виникнути й тіні сум-
ніву щодо розподілення ролей
між чоловіком і дружиною в
сім’ї. Адже Писання стверд-
жує, що чоловік — голова жін-
ці, тобто приймає кінцеве рі-
шення і бере відповідальність
за нього. Мова не йде про
рівноправність чи дозвіл від
Бога вирішити між собою, хто
буде «головним». Також не
йдеться про те, що чоловік має
головувати тільки за згодою
дружини.

Хто домагається паритету в
стосунках, той твердить, що
Христос не є головою Церкви.
Пастор Анатолій Кліновський
якось сказав, що «дружина
кориться чоловікові пропорці-

лежне або вигадувати свій ме-
тод.

Звичайно, у нашому еман-
сипованому суспільстві для
багатьох жінок ці слова зву-
чать як вирок. Амбіційні фем-
іністки, яких немало навіть у
церквах, намагаються зберег-
ти власний суверенітет, хоча й
дивуються, коли довго не мо-
жуть зустріти свого «принца»,
або вже в шлюбі постійно «во-
юють за владу»: борються з
чоловіком, врешті-решт пере-
магають його, а потім не розу-
міють, чому він став таким
безвольним, неініціативним,
нерішучим.

Іноді для того, щоб бути
щасливими, потрібно зробити,
на перший погляд, парадок-
сальні речі («Бо хто хоче душу
свою зберегти, той погубить її,
а хто ради Мене згубить душу
свою, той її збереже» (Лк.
9:24). Замість того, щоб у сі-
мейному житті «тягнути ков-
дру на себе», віддайте кермо
влади чоловікові, якому воно
по праву належить. Творіть
свого чоловіка своїм послухом
та покорою. Довіртеся Богові
та своєму коханому. Саме тоді
кожна з нас зможе розкритись
як жінка й відчути справжню
насолоду в любові й безпеці за
широкими плечима свого єди-
ного! Пам’ятаймо: «Мудра
жінка будує свій дім, а безум-
на своєю рукою руйнує його»
(Пр. 14:1).

Марічка ГАЛЮК,
м. Івано-Франківськ
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Нерідко, буває, чуєш від
людей: чорна смуга в житті
минула. То захворів, то гама-
нець загубив, то з роботи зві-
льнили. Як не те, то інше. І
кінця-краю не видно. Вже й
прокляття над собою розру-
шив, вже й у гріхах предків,
мало не до князя Володимира,
покаявся, вже й з родичами
розібрався, хто там гадав у ніч
перед Різдвом чи лікував коро-
ву замовляннями, — а світлої
смуги на горизонті не видно,
хоч плач. Всі духовні перспек-
тиви таких людей зводяться до
одного: якось із Божою допо-
могою подолати ці труднощі й
нещастя і, нарешті, почати
жити нормальним спокійним
життям.

Дійсно, нам не уникнути
певних скорбот, якщо ми хоче-
мо увійти в Царство Небесне
(див. Дії. 14:22), але є ще одна
причина, на яку мало хто звер-
тає увагу. Цієї причини не вда-
сться уникнути навіть багать-
ом праведникам.

Згадаймо Лота. Авраам лю-
бив його, це був хороший чо-
ловік, але його життя легким
не назвеш. Мало того, що йому

несолодко жилося в Содомі
(див. 2 Петр.2:7), великі не-
приємності весь час супровод-
жують цього праведника. Він
разом зі своїм сімейством мало
не загинув, потрапивши в по-
лон під час війни місцевих
князьків, втратив дружину,
старших доньок з їх чоловіка-
ми, і, можливо, дітьми. Як
біженець, цей багатий госпо-
дар опинився з двома молод-
шими доньками в печері фак-
тично без засобів для існуван-
ня. І саме тут сталося най-
гірше: гріх кровозмішення,
гіркі наслідки якого проник-
нули далеко в глибини май-
бутніх віків.

Якщо ми припустимо, що
Бог завжди карав Лота за
якісь великі провини, то ми
таких провин не знайдемо. І
все ж причина проблем була в
самому Лоті. Був у його житті
один вирішальний момент,
який визначив всю подальшу
долю цього мужа Божого. В
один прекрасний день Авраам
запропонував племіннику
відділитися: вибирай, вся зем-
ля перед тобою. Маючи перед
очима велике земне багатство,

Лот забув, що Авраам стар-
ший і право першим прийма-
ти відповідальні рішення на-
лежить йому, що, зрештою, є
Господь, Який ніколи не
відмовляє нам у пораді. Ісус
сказав: «Увіходьте тісними
ворітьми, бо просторі ворота й
широка дорога, що веде до по-
гибелі, і нею багато-хто хо-
дять...» (Мт.7:13).  Саме так і
сталося. Смерть не раз нависа-
ла над Лотом, і тільки з вели-
кої Божої милості йому вдало-
ся зберегти життя.

В дуже відповідальний мо-
мент плоть порадила цьому
мужу обрати широкий шлях,
він зійшов з Божої стежки і
потрапив під владу обставин,
створюваних винятково людь-
ми.

З самого початку Лот не мав
наміру жити в Содомі. Він по-
ставив намети поблизу міста,
але треба було вести торгівлю,
якось захищатися від розбій-
ницьких племен і таке інше,
тому найкращим варіантом
для нього було перебратися за
стіни міста. І довелося, зви-
чайно ж, йти на компроміси з
міщанами, десь хитрувати,

Содомська половинка
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якось маневрувати, щоб і в гріх
не впасти, і отримати потрібне.

З якого народу була жінка
Лота? Єдине місце, де він міг
знайти собі дружину-єврейку, —
сім’я Нахора, яка оселилася десь
у далеких краях, але Лот туди не
звертався. Навіщо стільки кло-
потів, коли в місті не бракує кра-
сивих і хороших дівчат! От і взяв,
можливо, найбільш порядну,
найбільш чесну з усіх содомля-
нок. А для доньок його вже й ва-
ріантів інших не було, як виби-
рати чоловіків тут же, серед
своїх земляків. За багато років
Лота настільки оплутала непом-
ітна, але міцна павутина різних
людських зв’язків, що він вже
був не спроможний духом ві-
дірватися від цієї оскверненої
землі.

Ісус попереджував: «Пам’я-
тайте про Лотову дружину!» (Лк.
17:32). Дружина — це «половин-
ка» чоловіка, сокровенна части-
на його власної душі. Господь
хотів очистити Лота від того, що
приліпилося до його серця в Со-
домі. Це очищення обернулось
для мужа Божого найбільшою
втратою.

Поведінка доньок Лота — це
типова поведінка багатьох дітей
віруючих батьків. Поки вони
живуть під твердою рукою тата і
мами, вони в церкву ходять і
Біблію читають, але варто їм
відчути себе дорослими, стрімго-
лов кидаються у коловерть нече-
стивого світу. Там, в печері,
дівчата поводилися відповідно
до моральних принципів Содо-
му, де народилися і досягнули
зрілого віку. Дружина Лота пле-
кала в серці глибоку тугу за по-
кинутою батьківщиною, і тут
немає нічого дивного — іншого
життя жінка не знала.

Ось так одне невдале рішення
спричинило великі життєві по-
разки протягом багатьох років. В
істинне життя ведуть тісні воро-
та та вузька дорога, але їх треба
шукати. Іноді навіть і шукати
довго не доводиться, просто тре-
ба бути пильними і думати пере-
дусім про Боже.

Віктор КОТОВСЬКИЙ

«І зробиш свічника зо щирого золота, роботою кутою
нехай буде зроблено цього свічника. …З таланту щирого
золота зробиш його…» (2М.25:31, 39).

Не вдаючись до тлумачення цього місця, але беручи за ос-
нову тільки те, що написано, можна припустити таке. Щоб
виконати Господні слова, взяли достатньо великий шматок
золота, приблизно 34 кілограми. А потім цей кусок золота
почали бити. Спочатку його зробили більш плоским. Потім
інструментом, схожим на сучасне зубило, його розрубали звер-
ху на сім частин, які потім стануть стеблами. Потім удари
повторяли знову та знову, через що світильник став схожим
на світильник, а потім і зовсім набув довершеної форми. Та-
ким способом було зроблено один із основних предметів скинії.

Якось я подумав, якби шматок золота мав можливість го-
ворити, то найбільш передбачуваними запитаннями Богові
були б такі: «За що? За що стільки ударів? За що так боляче?
Я ж тільки шматок золота й нікому не зробив нічого погано-
го?» І якби ми мали б можливість відповісти замість Бога, то,
мабуть, сказали б: «Нерозумний, тебе б’ють не «за що», а
«чому». Тому, що з тебе роблять предмет скинії. Ти будеш
дуже важливою деталлю в подальших планах Божих. А отже,
не нарікай, а краще прославляй Господа за таку долю!»

О світильники Божі на ковадлі! Вашою найбільш насущ-
ною потребою є не прагнення зрозуміти шляхи Господні, а
турбота про те, щоб далі бути золотом, турбота про власне ос-
вячення. Якщо немає причини для судів Божих у вашому
житті, то смиренно терпіть святі Божі удари. Цей Божий мо-
лот надає вам форми предмета Його скинії.

Михайло ЮНАКОВСЬКИЙ

Свiчник на ковадлi
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*  *  *
Радію найтоншим промінчикам сонця,
Які попри хмари спадають на мене,
Радію, що матінка зве мене: доця,
Що жовта вербичка, а поле зелене.

Радію, що стріла хорошу людину,
Що очі сьогодні у неї веселі,
Що подругу маю і маю родину,
Що тепло та затишно в тихій оселі.

Радію, що можу прокинутись вранці
Та пурхнути жвавою пташкою з хати,
Що вечір, покірний моїй забаганці,
Дозволить подумати і почитати.

Радію, що я осягаю науку,
Якою зростають і колос, і крила.
Радію, що Ти в моє серце постукав,
Радію, що двері Тобі відчинила!
Галина Манів

Посміхнись!

Посміхнись, осуши свої сльози,
Не карайся, душе моя вбога.
В час останній, що вже на порозі,
Ти молися, молися до Бога.

Лиш молитва вигоює рани
Серед тиші німої ночами.
Хай же радість омріяна здавна,
Не ховається в хустку печалі.

Посміхнись і забудь про образи —
Треба вчитись прощати віднині.
Всі гріхи свої, всі негаразди
Принеси до Господнього Сина.

Сумувати сьогодні не треба —
Божим цвітом щемливо-рожевим
Ти воістину вибухнеш в небо,
Як щороку весною дерева.
Сергій Рачинець

Перлина

Ти до Бога прийшла і у Нього знайшла
Ту перлину, що довго шукала,
Ту дорогу, що в небо тебе привела
По життєвих крутих перевалах.

Народившись згори, не мовчи, говори
Про Любов у вінку із тернини,
Про єдину мету, про країну святу,
Що її Бог дарує людині.

Коли прийде відчай, не зітхай, а співай
Пісню серця, що смуток розвіє,
І надій не втрачай, а в молитві стрічай
День новий, що на сході зоріє.

Лиш на місці не стій, лінь прогнати умій,
Бездіяльність — то ворога зброя.
За земнії труди будуть щедрі плоди —
Вони в небо підуть за тобою.

І настане весна вічна і неземна.
А в душі вже веселка заграла,
Бо ж до Бога прийшла і знайшла, віднайшла
Ту перлину, що довго шукала.
Володимир Сад

*  *  *
Христос для волі нас визволив.
Послання до галатів, 5:1

Що може бути краще, ніж свобода,
Яку дарує Бог в Своїй любові?!
У ній усе — чи сонце, чи негода —
Мелодії шепоче кольорові.

Ні нарікань, ні лементу, ні злості.
Гармонія удячності і болю.
І близько-близько дивні високості
Схилились для розмов зі мною.

Обійми спокою. Від них не ухилитись,
Бо рідні ми, сини святого Тата.
І любить нам обом щоніч наснитись
Країна світла — добра і багата.
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Поетична сторінкаІ все під силу. Труднощі не варті
Ні слів, ні сліз... Торуй свою дорогу.
І чую серцем: хтось небесній варті
Наказує іти на допомогу.

В Тобі, Свободо, володію царством.
Воно — як сонце, Божої подоби.
Прийди до тих, хто з’їдений лукавством
Марніє, а чи пухне від жадоби,

Хто власні нірки наповняє крамом,
По світу бродить поглядом голодним...
А Ти, Свободо, наділяєш даром
Добром нетлінним, справжнім, незникомим.
Василь Мартинюк

В Тебе на долоні

Мій Господи, мій Батьку, мій Небесний,
Ти полічив і дні мої і весни,
Порахував усі мої печалі
І виміряв всі віддалі і далі.

Усе в Твоїм знанні і пізнанні,
І навіть те, що бачу я вві сні.
І всі думки мої — святі або гріховні —
Немов написані у Тебе на долоні.

Мій Господи, мій Батьку, мій Всесильний,
Ти мудрістю Своєю непомильний.
Ні серця, ані закутку немає,
Яких Твоє проміння не сягає.

Ти світлом осягаєш всі світи,
Всі таємниці оглядаєш Ти,
Ти зазираєш в душі і безодні,
Немов вони у тебе на долоні.

Ти знаєш все, мій Вічний, мій Воскреслий…
Даруй мені святі літа і весни,
І помисли ясні, Тобі приємні,
І почуття, і наміри взаємні.

Аби в житті міг радісно іти
У край, в якому пробуваєш Ти
Щоб я розцвів, як сонях на осонні,
І був як промінь, в Тебе на долоні.
Василь Мартинюк

А ти — співай

Свої пісні співаю уночі,
І кожна пісня наближає ранок.
Душе моя, озвись, не промовчи,
Співай Йому, Всевишньому, «Осанна!»

Колись настане довгожданий час,
І стихне все поза земним порогом.
Не промовчить лиш той, хто, як свіча,
Згорить дотла, співаючи для Бога.

В очах — пітьма, і зорі не горять,
Журба — комусь, не до пісень, здається,
А ти — співай, хай світиться зоря
Христової любові в кожнім серці.
Сергій Рачинець

Добридень!

Добридень — кажу я Христу,
Схилившись в любові на груди,
Сьогодні у храмі, ось тут,
Зустрівся я з Ним привселюдно.

В очах Його квітла любов,
В душі моїй — радість крізь сльози.
Було нам так добре обом,
Що вже розлучитись не в змозі.

Чекав того дня, не втаю,
Немов соловейко — на літо,
Щоб душу схололу свою
В обіймах Його відігріти.

Отут, де молитвений час
І Духа Святого причастя,
Збагнув я, Хто друг мій і Спас,
Хто дав мені справжнього щастя.
Сергій Рачинець
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І.П. Федотов народився 13
вересня 1929 року в селі Ста-
ро-Олександрівка Староюрії-
вського району Тамбовської
області в сім’ї православних
християн. 1934 року його ба-
тько загинув на шахті в Дон-
басі, де працював у зимовий
період.

У 1936 році сім’я переїхала
в Москву. Після закінчення
школи Іван працював теслею
на одному з заводів. 1949 року
його забрали на службу в Бал-
тійський військово-морський
флот, під час якої через
свідчення своєї матері, що по-
чала відвідувати баптистську
церкву, навернувся до Госпо-
да.

Після повернення в Москву
юнак сильно захворів і лікарі
не могли поставити діагнозу.
Іван ревно молився Господу,
просячи продовжити дні свого
життя, які він пообіцяв вико-
ристати для служіння Богові.
Отримавши зцілення після
молитви священнослужителя,
який приїхав із Бердичева,
Іван був охрещений Святим
Духом і став одним із пропові-
дників Московської церкви
християн віри євангельської
п’ятидесятників.

Попри заборони з боку вла-
ди Іван завжди відкрито свід-

чив про Христа, за що в 1960
році був заарештований орга-
нами КДБ і за сфабрикованою
справою, у якій його звинува-
чували в спонуканні до вбив-
ства дитини з метою жертвоп-
риношення, був засуджений
на 10 років позбавлення волі,
які відбував у виправно-трудо-
вих таборах Архангельської
області Росії.

Після 10-річного ув’язнен-
ня проповіднику не дозволили
повернутися в Москву, тому
він оселився за 100 км від сто-
лиці, у м. Малоярославці Ка-
лузької області.

1971 року Іван Петрович
одружився з Валентиною Бо-
рисівною, яка також три роки
провела у виправно-трудових
таборах за активну релігійну
діяльність.

У Малоярославці Іван Фе-
дотов утворив місцеву церкву
ХВЄ. І у 1972 році єпископа-
ми Церкви ХВЄ Михайлом
Івановим, Павлом Єгоренко-
вим та Миколою Камінським
він рукопокладений на пресві-
терське служіння і в цьому ж
році — на єпископське, став-
ши членом Правління Церкви
ХВЄ (Київського єпископату)
та розпочав плідну працю з
Віктором Бєлих та Іваном Лев-
чуком.

У 1974 році Івана Петрови-
ча удруге засуджено за актив-
ну християнську діяльність до
трьох років позбавлення волі,
які провів у виправно-трудо-
вих таборах суворого режиму
Пензенської області. Та після
звільнення Він продовжив
працю зі збудування та утвер-
дження церков п’ятидесят-
ницького братства.

1981 року Калузьким об-
ласним судом єпископ Іван
Федотов був утретє засудже-
ний на п’ять років. Відбував
покарання у Сиктивкарі, сто-
лиці Республіки Комі. У ціло-
му за євангельську віру слу-
житель провів за гратами 18
років, та це не зламало його
віри в Бога. Під його керівниц-
твом Малоярославецька церк-
ва однією з перших побудува-
ли дім молитви, створила
центр реабілітації колишніх
наркозалежних, почала місіо-
нерське служіння в тюрмах,
створила першу місіонерську
організацію, яка згодом пере-
росла в Асоціацію християнсь-
ких місій (АХМ), відкрила за-
гальноосвітню християнську
школу, притулок для літніх
людей і т.і.

Разом із тим Іван Федотов
брав активну участь у ство-
ренні п’ятидесятницького

Служитель,
що не відступив

назад

18 серпня 2011 року на 82-му році життя ві-
дійшов у вічність Іван Петрович ФЕДОТОВ — на-
чальствующий єпископ Об’єднаної церкви ХВЄ
країн СНД та Балтії. Цей важливий духовний пост
він обійняв у серпні 2002 року на IV з’їзді ОЦХВЄ,
після смерті Віктора Івановича Бєлих, як один з
його найближчих соратників та організаторів
ОЦХВЄ.

Іван Петрович ФЕДОТОВ (1929-2011)
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братства в Росії, у зміцненні
церков ХВЄ Грузії, Осетії,
Азербайджану, Вірменії, Уз-
бекистану, Киргизії та країн
Балтії. Тому в серпні 1992
року на Першому з’їзді
ОЦХВЄ країн СНД та Балтії

«Господь Бо г Мені дав
мо ву вправну, щоб уміти
зміцнити словом змученого,
Він щоранку пробуджує,
збуджує вухо Мені, щоб слу-
хати, мов учні» (Іс. 50:4).

Слово Боже закликає нас,
щоб ми правильно розуміли
те, що говоримо, що слухаємо
та що несемо далі тим людям,
які слухають нас. Таке слово
промовляє нам пророк Ісая.
Цей чоловік був особливо по-
мазаний могутньою силою Ду-
ха Святого. Ангел щипцями
взяв із жертовника розпечену
вуглину, торкнувся його вуст,
очистив їх, — і він тепер від-
криває нам шлях Господній.
Він говорить не про себе. Це
було пророцтво про Господа
Ісуса Христа. Так, йому дійсно
буда дана вправна мова (муд-
ра мова), і він словом підбадь-
орював кожного, хто знемагає.

«Господь Бог відкрив вухо
Мені, й Я не став неслухня-
ним, назад не відступив» (Іс.
50:5). А що, можна було від-
ступити? Можна було. Коли
всі учні спали в Гефсимансько-
му саду, Бог відкрив Ісусу що
настав час. Зараз прийдуть,
візьмуть і поведуть Його вико-
нати те, на що Він погодився,
щоб стати Спасителем. Хрис-
тос тричі молився, падав ниць
на землю, благаючи: «Отче
Мій, коли можна, нехай обми-
не ця чаша Мене... Та проте, не
як Я хочу, а як Ти...» (Мт.
26:39).

Він ніс Своє тіло, яке було
дане Йому, щоб у цьому тілі
прославити великого Бога, хоч

рухався уперед. «…Не сором-
люся Я, тому Я зробив був об-
личчя Своє, немов кремінь, і
знаю, що не буду застиджений
Я» (Іс. 50:7).

Ви всі помазані Святим Ду-
хом і повинні ставати поряд із
Ісусом Христом, щоб насліду-
вати Його, як наслідував апо-
стол Павло. Цей поважний
муж Божий зрозумів, ким є
Ісус Христос. Щоб йому сісти
праворуч Господа Ісуса, він
наслідував Його в усьому.

Ісус дає можливість кожно-
му стати поряд з Ним. Його
били по щоках. Удостойтеся
того, щоб вас також били по
щоках за Його ім’я. Ми по-
винні жити й чинити так, як
наш великий Господь Ісус
Христос.

«Бо кого Він передбачив,
тих і призначив, щоб були
подібні до образу Сина Його,
щоб Він був перворідним по-
між багатьма братами» (Рим.
8:29). Ви думаєте, що ви такі
собі простенькі, такі слабкі,
такі маленькі й такі нікчемні?
Ні! Якщо Бог вас передбачив,
то й призначив бути подібни-
ми до Сина Свого.

Він воскрес тому, що вико-
нував волю Отця Небесного і
виконав те, що було довірено
Йому. Він не відступив. Тому
Він тепер по правиці Бога і за-
ступається за нас.

Я закликаю вас, улюблені
брати та сестри, не відступати
назад, а йти вперед, як би не
було вам важко, як би не сто-
млювалися ваші руки. Хва-
літься Господом — і Він тоді
буде звершувати у вас Свою
працю.

І.П. ФЕДОТОВ,
начальствующий

єпископ ОЦХВЄ

І.П. Федотова було обрано зас-
тупником начальствующого
єпископа ОЦХВЄ. А в 2002
році, після смерті начальству-
щого єпископа В.І. Бєлих, як
уже було зазначено, Іван Пет-
рович став керівником цього

сам був помазанцем і за духом
святині визнаним Сином Бо-
жим, тому що виконав, що
сказав Бог. Він не відступив
назад. Він ішов тільки вперед.
А попереду— Голгофський
хрест. А попереду — двір Піла-
та і Кайяфи, де Його битимуть
по щоках, де Йому покладуть
терновий вінець на голову, би-
тимуть палицею і, насміхаю-
чись, казатимуть: «Проречи,
хто вдарив Тебе». Він ішов
уперед. Він не відступив на-
зад.

«Підставив Я спину Свою
тим, хто б’є, а щоки Свої щи-
пачам, обличчя Свого не схо-
вав від ганьби й плювання.
Але Господь Бог допоможе
Мені…» (Іс. 50:6-7).

Син Людський цим щось
говорить кожному з нас. Він
каже, що Господь допомагав
Йому. Якщо людина не відсту-
пає назад у виконанні Божої
волі, то Господь допомагає
такій людині йти вперед. Як-
що ти будеш йти вперед, якщо
будеш вболівати за діло Єван-
гелії, за своє святе життя і спа-
сіння інших, Бог буде тобі до-
помагати. Ти будеш бадьорим
і сміливим, як Павло, якому
Господь свого часу сказав:
«Будь бадьорий! Бо як в Єру-
салимі про Мене ти свідчив,
так треба тобі свідкувати й у
Римі!» (Дії 23:11).

І апостол Павло був бадьо-
рим. Він був таким тому, що
також не відступав, а йшов
уперед, виконуючи волю
Божу. Господь один раз по-
велів йому, як і що робити, і
Павло не відступив ні разу, але

об’єднання церков.
Іван Петрович помер 18

серпня під час пасторської по-
їздки у Брянську область, до
останнього подиху виконуючи
обітницю служити Богові, яку
дав ще в молодості.

Він не відступив назад
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У Києві відбулося відкриття
Українського Дому Біблії

21. 06. 2011. У Києві відбулося урочисте
відкриття і посвячення Українського Дому
Біблії, будівництво якого Українське Біблійне
Товариство почало наприкінці 2009 року. Подія
стала потрійним торжеством, адже в цей же
день виповнилось 20 років від заснування УБТ,
до того ж відбулася довгоочікувана презентація
четвертого перекладу Біблії українською мовою
Рафаїла Турконяка.

Розпочав церемонію відкриття президент
УБТ Григорій Комендант, який у своїй промові
подякував усім, хто зробив внесок у будівницт-
во, і зазначив, що Дім Біблії посвячується на
служіння усьому українському народові. Після
цього він разом із спеціально запрошеним на
урочистість головою Верховної Ради Володими-
ром Литвином перерізав червону стрічку та
символічно вніс у будинок Біблію, без якої, за
його словами, цей Дім нічого не був би вартий.

Урочисте дійство продовжилося в конфе-
ренц-залі, де після виступу хору Київської ду-
ховної академії і семінарії звершилася молит-
ва посвячення Дому Біблії. Міністр культури
Михайло Кулиняк зачитав привітання від кер-
івництва держави. Володимир Литвин у своє-
му виступі звернув увагу на те, що святкуван-
ня ювілею УБТ майже співпало з Днем
незалежності, і підсумував, що Бог є запорукою
незалежності України.

Почесний член Українського Біблійного То-
вариства Микола Жукалюк згадав про ті часи,
коли Біблія вважалася контрабандною книгою,
а її прихильники — ворогами народу, і відзна-
чив, наскільки на цьому фоні є важливою й

роки існування було надруковано й поширено
понад 8 100 000 Біблій та іншої літератури (з
них: 18% — у церквах, 6% — у в’язницях, 6%
— у дитячих будинках, 6% — у лікарнях, 6%
— у будинках для літніх, 1% — у дитячих са-
дочках, 5% — серед школярів, 2% — серед сту-
дентів, 3% — в армії, 47% — серед інших гро-
мадян). Спільно з церквами щороку було
проведено святкування Дня Біблії, виставки
християнської літератури та інші заходи, спря-
мовані на популяризацію Божого Слова серед
населення.

Висловили привітання члени УБТ та гості
свята. Зокрема, старший єпископ Церков ХВЄ
Михайло Паночко звернув увагу на слова Пи-
сання, які свідчать, що виконавці Божого Сло-
ва будуть «головою, а не хвостом». «На жаль,
Україна сьогодні плететься у хвості всіх добрих
починань, а в негативних інколи займає перше
місце — і нам це болить. Тому це знакова подія.
Є надія, що Україна може стати головою, тобто
в числі передових держав. І це може зробити не
політика, не економіка, не філософія. Це може
зробити Боже Слово, яке має сіяти Церква Хри-
стова в Україні», — сказав він.

Відразу після обіду відбулася презентація
четвертого перекладу Біблії Рафаїла Турконя-
ка. Віце-президент Українського Біблійного
Товариства Василь Луцишин розповів про істо-
рію перекладу, який почався ще в 1993 році, і
подякував усім, хто брав участь у праці над ним.
Рафаїл Турконяк зазначив, що працював ста-
ранно, але готовий до критики й відкритий до
зауважень. Автор висловив подяку Господу та
всьому перекладацькому колективу, без допо-
моги якого він не зміг би завершити працю.

Дмитро Довбуш

Новини Церкви ХВЄ України (www.blag.org.ua/novyny_hve)

цінною 20-та річниця
УБТ.

Після відеосюжету
— ілюстрації діяльно-
сті Українського Біб-
лійного Товариства —
заступник старшого
єпископа церков ХВЄ,
генеральний секретар
товариства Олександр
Бабійчук подав невели-
кий звіт «Сьогодення
УБТ». У сфері перекла-
ду головним досягнен-
ням товариства є завер-
шення багаторічної
клопіткої праці над 4-
им перекладом Біблії
сучасною українською
літературною мовою. За
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Новини Церкви ХВЄ України (www.blag.org.ua/novyny_hve)

18-28. 07. 2011 р. поблизу
Ковеля, що на Волині, діяв
християнський табір для ін-
валідів. Цей захід організову-
ють уже третій рік єванге-
льські церкви Волинської
області та, зокрема, м. Ковеля.
Мета таких таборів — духовно
підтримати людей із фізични-
ми вадами, які особливо потре-
бують уваги та допомоги.

З’їзд стартував під гаслом
«Ти потрібен Богу для служі-
ння!» І справді, у таборі важ-
кохворі могли служити своїм
ближнім нарівні зі здоровими.

У таборі взяли участь не-
повносправні з Волинської,
Рівненської, Львівської, Жи-
томирської та Тернопільської
областей. Серед  них 11 сліпих,
30 глухих, 3 інваліди — у пер-
шому заїзді табору; 76 інва-
лідів (з яких 26 — на візках) і
5 дітей-інвалідів — у другому.

У програмі табору були ран-
кові біблійні уроки, свідчення
про Божу ласку, а також ве-
чірні богослужіння, у яких
брали участь гості з різних
церков Волині. Було організо-
вано спортивні ігри, конкур-

У Волинській області піклуються про
неповносправних

си, вікторини, катання верхи
на коні, купання в озері, рибо-
ловля. Усі, хто бажав, мали
можливість власноруч вигото-
вити цікаві сувеніри на гурт-

нездоланною перешкодою для
людей на візках. Але ці труд-
нощі вони могли долати спі-
льно з волонтерами-помічни-
ками, і, зрештою, це тільки
сприяло зближенню й зміц-
ненню дружби.

Незабутнім враженням для
усіх стали вечірні спілкування

ках рукоділля. Також непов-
носправні брали участь у слу-
жіннях у місцевих церквах.

Серйозним випробуванням
для учасників табору стали
природні умови. Під час дощів
глиниста земля ставала майже

біля вогнища, де в невиму-
шеній теплій атмосфері кожен
міг відчути себе членом однієї
великої християнської роди-
ни. Слід зауважити, що для
багатьох неповносправних та-
кий табір — одна з нечислен-

них можливостей покину-
ти межі чотирьох стін та
провести час у спілкуванні
з друзями.

На заклик покаятись і
змінити своє життя, дові-
ривши його Богові, відгук-
нулися близько 10 інва-
лідів.

За словами організато-
рів та волонтерів, табір дає
церкві гарну можливість
послужити іншим людям,
які, справді, дуже потребу-
ють допомоги. Це місце, де
є чудові умови для того,
щоб змінюватися та набу-
вати рис характеру Ісуса
Христа.

Олег Абрагамець,
учасник табору
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Новини Церкви ХВЄ України (www.blag.org.ua/novyny_hve)

IV з’їзд молоді Церкви хри-
стиян віри євангельської Ук-
раїни відбувся 6-13 липня
2011 року поблизу м. Малина
Житомирської області. Захід
зібрав понад 4 000 молодих
християн із всіх регіонів Ук-
раїни, а також делегації з Бі-
лорусі, Литви, Німеччини,
США та інших країн. Програ-
му з’їзду складали богослужі-
ння, навчальні лекції, дис-
кусії, тематичні секції, круглі
столи, а також мистецькі, му-
зичні та спортивні заходи. У
рамках заходу відбулися пре-
зентації соціальних, благо-
дійних, місійних проектів та
організацій, які діють у
ЦХВЄУ.

Зважаючи на те, що в Цер-
кві християн віри євангельсь-
кої України 2011 рік проголо-
шений Роком Євангелія, 8
липня пройшов Круглий стіл
з нагоди 450-ліття Пересоп-
ницького Євангелія «Єван-
геліє: історична цінність чи
сучасний бестселлер». Під час
заходу учасники обговорили
історичну, літературну та ду-
ховно-культурну цінність Пе-
ресопницького Євангелія. Од-
нак найбільший акцент було
зроблено на духовний і куль-
турний вплив Благої Вістки на
Україну в XXI столітті, важ-

ливість і актуальність єван-
гельських істин для сучасного
та майбутнього нашої нації.

Як експерти були запро-
шені Віктор Вознюк — завіду-
вач Відділу освіти ЦХВЄУ,
Олександр Калабський — пре-
зидент Міжнародного відкри-
того університету імені В.
Марцинковського, Р.М. Гула
— начальник Головного уп-
равління у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту і Т.М. Шмаюн
— начальник управління мо-
лодіжної політики  Житомир-
ської ОДА та ряд інших.

«У наш час, коли духовно-
моральні цінності стають все
більше відносними, нівелю-
ється інститут сім’ї, а цінність
людського життя спотворю-
ється, є величезна потреба в
«перекладі» Євангелія Ісуса
Христа в життя кожного ук-
раїнця. Ісус Христос має бути
нашим єдиним Господом і Спа-
сителем, Його вчення, збере-
жене в слові Євангелія, має
бути фундаментом суспільно-
го життя нашого народу. Ті-
льки шляхом вірності єван-
гельським цінностям ми
зможемо відбудувати Украї-
ну» — кажуть організатори
круглого столу.

9 липня було проведено
Круглий стіл  для молодих

фахівців у сфері суспільних
стосунків на тему «Національ-
но свідомий християнин в су-
часній Україні: виклики та
можливості». До молодих хри-
стиян в якості експертів при-
єдналися Леся Оробець — на-
родний депутат України,
Сергій Манелюк — ректор Ки-
ївського біблійного інституту,
Микола Кулеба — начальник
Служби у справах дітей Киї-
вської міської державної адм-
іністрації,  Руслан Малюта —
президент Альянсу «Україна
без сиріт», Аліна Горобець —
краща футзалістка світу 2009
року та інші. «Позитивно
впливати на процеси в су-
спільстві – одне із завдань, які
ставлять перед собою молоді
професіонали-християни. Це
була довгоочікувана зустріч,
щоб багатьом познайомитися
один з одним, поділитися дос-
відом, виробити спільній
підхід до сучасних викликів,
враховуючи професійні та ду-
ховні аспекти» — сказав Юрій
Кулакевич, ініціатор заходу.

Підсумовуючи результати
з’їзду голова Оргкомітету пас-
тор Богдан Левицький сказав:
«Цього року ми, зважаючи на
наш девіз «Євангеліє — сила
Божа для спасіння», прагнули
всебічно показати важливість
і силу Євангелія в  усіх сферах
життя людини та суспільства
загалом».

Підсумки роботи ХIV з’їзду молоді
Церкви ХВЄ України

1
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27. 08. 2011 р. Одеса. Облас-
на філармонія. Привітні по-
смішки. Святкова метушня.
Простора зала приймає деле-
гатів урочистого з’їзду, при-
свяченого 90-річчю п’ятиде-
сятницького руху в Україні та
450-річчю Пересопницької
Євангелії.

Коли ноги ступають по ста-
ровинній одеській бруківці,
мимоволі приходить думка: 90
років тому до цього ж каміння
вперше торкнулися стопи Іва-
на Юхимовича Воронаєва —
одного з Божих посланців,
яких використав Господь для
поширення Євангелії на тере-
нах України. Саме ця подія й
була в центрі уваги святково-
го служіння, на яке прибули
керівники ЦХВЄ України,
старші служителі обласних
об’єднань, представники ін-
ших конфесій, члени церков
Одеської області та інші гості.
Приміщення філармонії, роз-
раховане на 1100 чоловік, не-
зважаючи на 200 додаткових
місць, не змогло вмістити тих,
хто бажав бути на святі. Бага-
то людей були змушені слуха-
ти поза межами зали.

Пастор і євангеліст Віктор
Марченко (організатор та ве-

Святкування 90-річчя п’ятидесятницького руху в Україні
дучий з’їзду), привітавши
присутніх, надав слово стар-
шому пресвітеру церков Оде-
ської області Сергію Крученю-
ку, який окреслив основні цілі
організованого служіння й
закликав до подячної молитви
за увесь 90-літній шлях, прой-
дений п’ятидесятницькою це-
рквою України. Після цього
зведений хор церков Одеської
області урочисто виконав
«Символ віри». Протягом слу-
жіння спів неодноразово закі-
нчувався подячною молитвою
Богові.

У своєму вітанні єпископ
Церкви ХВЄ України Михай-
ло Паночко зазначив, що ХХ
століття ознаменувалося не
лише революціями й голодо-
морами, а й Божими відвіди-
нами нашої землі. Бог, перед-
бачивши ці трагедії, дав
людям рятівного круга Єван-
гелії. «Господь обіцяв: Я вил-
лю від Духа Мого на всяку
плоть, і доказ цього — ця фі-
лармонія, де немає жодного
вільного місця», — підсуму-
вав Михайло Степанович.

У своїй промові про значен-
ня й силу Євангелії директор
місії «Голос надії» єпископ
Микола Синюк звернув увагу

присутніх на вірш із Євангелії
від Івана: «Спочатку було Сло-
во». «Але далі, — продовжив
служитель, — була людина,
послана Богом, на ім’я Іван
Хреститель. Сьогодні ми гово-
римо, що була людина, посла-
на Богом, — Іван Воронаєв. На
західних землях був Густав
Шмідт, Артур Бергхольц. А
близько 450-ти років тому
була жінка — княгиня Зас-
лавська, тому в нас сьогодні
ювілей Пересопницької Єван-
гелії. В усі часи в Бога були
люди, яких Він використову-
вав для Своєї справи!»

У музичному служінні брав
участь гурт «Євангеліст» та
духовий оркестр із м. Білгоро-
да-Дністровського.

Представник Одеської обл-
держадміністрації Ярослава
Рєзнікова у свою чергу при-
вітала всіх з потрійним свя-
том: 90-річчям євангельського
руху, 450-річчям Пересоп-
ницької Євангелії та 20-ю річ-
ницею незалежності України.
Ярослава Олексіївна подяку-
вала всім служителям і членам
Церкви ХВЄ України за вне-
сок у розвиток нашої держави.

Кандидат історичних наук,
викладач Михайло Мокієнко у
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своїй лекції розповів про под-
робиці розвитку євангельсько-
го руху в Україні. Зокрема, він
звернув увагу на історико-
культурні передумови, які
сприяли пробудженню у 20-х
роках, на три шляхи, якими
Євангелія прийшла в Україну,
і особливо зосередив свою ува-

гу на біографії та служінні
Івана Воронаєва.

Віктор Марченко зазначив,
що свято співпало з похороном
єпископа Івана Федотова, і
закликав заспівати псалом
«Мы у берега земного» на спо-
мин служителів, які відійшли
у вічність.

З’їзд привітав один із най-
старіших єпископів Микола
Маркіянович Камінський. Він
згадав про випробування, які
довелося християнам пережи-
ти в часи гонінь, і зазначив, що
тепер, в час свободи на вірую-
чих чатує небезпека — грошо-
любство та користолюбство.
Єпископ  закликав пильнува-
ти, радитися зі старшим поко-
лінням і бути мужніми в бо-
ротьбі з гріхом.

Учасники з’їзду могли чути
академічний спів Павла Юзь-
ка.

Пастор Василь Павлов
(онук Василя Степановича Па-
влова — помічника Івана Во-
ронаєва) розповів про своє
дитинство, про дідуся. Він
особливо наголошував на
скромності, відданості, чис-
тоті та смиренні тогочасних
служителів, яких міг сильно
використовувати Господь.

Присутніх також вітали
Леонід Васерман (місія «Євреї
за Ісуса»), Андрій Бакала
(єпископ ООУ УХЄЦ), Валерій
Бабинін (церква пресвітеріан).

Із заключним словом до
присутніх звернувся єпископ
Михайло Паночко, який звер-
нув увагу на гасло з’їзду: «Па-
м’ятай увесь той шлях, яким
вів тебе Господь» (5М. 8:2).
Служитель закликав христи-
ян не нарікати й бути вдячни-
ми за все, повністю присвяти-
ти своє життя Господу й
прагнути сповнення Духом
Святим. На завершення слу-
жителі звершили молитву за
кожен регіон України й благо-
словили Божий народ. Михай-
ло Степанович висловив подя-
ку всім організаторам і
учасникам свята.

Цього року подібні заходи
відбудуться в Тернополі (18
вересня), Києві (9 жовтня) та
Дніпропетровську (23 жовт-
ня).

Дмитро ДОВБУШ

Про історію зародження
п’ятидесятницького руху в
Україні читайте на сайті
www.blag.org.ua

Іван Воронаєв (справжнє ім’я — Микита Черкесов) народив-
ся 16 квітня 1886 року в Оренбурзькій області в родині козака
Петра Черкесова. Закінчивши школу, працював писарем у ста-
ничного отамана.

1907 року юнак іде до війська та їде в м. Казермес (Туркес-
тан). Тут Микита Черкесов потрапляє на зібрання у баптистсь-
ку церкву, де навертається до Бога та приймає водне хрещення.
Згодом —одружується з Катериною Башкіровою.

Через християнські переконання Микиту Черкесова пере-
слідують, і він змушений тікати. У Ташкенті один із віруючих
віддає йому свої документи — і втікач стає Іваном Юхимовичем
Воронаєвим. Разом із дружиною він від’їжджає до Іркутська.

У 1910 році молода сім’я переходить кордон і потрапляє в
китайський Харбін. Через два роки —  емігрує до США. Тут Іван
Юхимович виконує духовну працю у Сан-Франциско, Лос-Анд-
желесі, Сієтлі. Він працює благовісником, відкриває Російську
баптистську місію, друкує журнал «Правда і життя». З 1917
року — виконує служіння пастора у Нью-Йорку, де Іван Воро-
наєв знайомиться з п’ятидесятником Робертом Брауном і, пере-
живши хрещення Святим Духом, утворює п’ятидесятницьку
церкву.

У 1920 році служитель за Божим покликом їде в Радянську
Україну. На деякий час затримавшись у Туреччині, а потім у
Болгарії, Іван Юхимович у 1921 році нарешті потрапляє в Оде-
су, де невдовзі починається п’ятидесятницьке пробудження.
Уже на кінець 1924 року п’ятидесятницькі громади були май-
же в усіх областях України. Служитель формує спочатку Облас-
ний, а потім Всеукраїнський союзи ХЄВ. Коли відбувся 1 Всеук-

раїнський з’їзд (1926 року),
Союз уже нараховував 250 гро-
мад (15 тисяч членів). 1927 року
проведено 2 Всеукраїнський
з’їзд.

У 1929 році влада розпочала
переслідування християн. У
1930 — заарештовують Івана
Воронаєва, а у 1933 — його дру-
жину. Лише 1936 року він вий-
де на свободу й повернеться із
Соловків, але — тільки на чоти-
ри місяці. Друге ув’язнення
служитель відбував на будів-
ництві Біломор-каналу в Марі-
їнську, де й загинув: найімовір-
ніше його зацьковано собаками
у 1941 чи 1942 році. У 1964 році
після довгих років ув’язнення
та еміграції в США, помирає
його дружина.
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