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Сторінка редактора

Мені, як християнину, часто доводилося чути фразу: «Наша доля в Божих руках». Заперечити 
цього твердження не можу, бо це, справді так. Згідно з Біблією, увесь Всесвіт і ми, люди, створенні 
Богом і з волі Божої. Він повноправний господар нашого життя й нашої долі. Благословивши нас 
на світ, Бог потурбувався, щоб наша доля була щасливою. Він поселив перших людей в особливо-
му місці — Едемі, найгарнішому та найблагодатнішому краї, який будь-коли існував. І, здавалося 
б, усе буде прекрасно, якби не одна прикра обставина: невелика заборона, дерево, обгороджене 
Господнім наказом. 

У молодості мені важко було зрозуміти такі Божі дії, я часто ставив собі запитання: «Ну чому Тво-
рець так учинив? Чому Він поставив людину перед цим вибором? Невже не краще було б без цієї 
прикрої обставини?» Але тут виявляється одна не всім зрозуміла особливість Божого характеру: 
Він не схотів бути абсолютним володарем долі людей, Він надав їм право приймати рішення, які 
мали б вплив на їхню подальшу долю. І це найзагадковіше й найдивніше в стосунках Бога з люди-
ною: Творець зацікавлений у співпраці щодо будування людської долі. 

Тому згадана на початку фраза не є стовідсотковою істинною. Хоча Бог є володарем людського 
життя, Він не тільки дає нам право, але й зобов’язує брати участь у становленні нашої долі. 

Зрозуміло, така ситуація покладає на людей певну відповідальність за свої вчинки. Саме тому в 
багатьох релігіях, народних уявленнях поширена думка про людську нездатність впливати на свою 
долю, про невідворотність долі, про повний контроль богів чи якихось вищих сил над людським 
життям. Певною мірою це зручно, бо така позиція дозволяє людині пасивно пливти за течією, не 
особливо турбуючись про результати своїх дій та вчинків. Щоб не сталося в житті, усе можна спи-
сати на волю богів, на фатум, безпорадно розвівши руками: «Така вже моя доля...»

Біблійний Бог діє не так. Він, як Творець, надає людям, як Своїм дітям, здатність і можливість 
творити. Творити себе, свою долю. Наголошую: така позиція означає пряму відповідальність за 
свої дії, але разом з тим піднімає людей на значно вищий щабель щодо іншого творіння, зокрема 
тварин, якими керують закладені Творцем інстинкти.

Колись, за часів розквіту комуністично-атеїстичної системи, була поширена фраза: «Людина — 
коваль свого щастя». Хоча ці слова народилися, щоб заперечити Божий вплив і взагалі віру в Бога 
на життя людей, по суті вони правильні. Саме так учить Біблія: людина сама визначає свою долю. 
Причому не лише земну, але й долю у вічності. Бо інакше Бог був би несправедливим, караючи 
людей, від яких нічого не залежить і які не мають можливості щось змінити у своєму житті. 

Ми звернулися до цієї теми, бо не завжди навіть віруючі люди правильно трактують її. Повна 
довіра Богові, віддання свого життя й своєї долі під Його батьківське керівництво не знімають з 
нас відповідальності за наші рішення та дії. Іноді неправильне розуміння Божого керівництва при-
водить до того, що ми звинувачуємо Бога в наших життєвих бідах та проблемах. Іноді наші непра-
вильно прийняті рішення стають докором Тому, Хто дарував нам великий привілей — брати актив-
ну співучасть у визначенні нашої долі.

Надіємося, що ця тематична добірка статей допоможе вам правильно зрозуміти свої  взаємос-
тосунки з Богом і збудувати свою долю з Ним, у Ньому й для Нього.
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1. Чи може людина змінити свою долю? 

2. Що ви вкладаєте в поняття щаслива або нещаслива доля?

Два запитання на тему журналу

Олександр Ковальчук, пастор Церкви Христа-Спасителя м. Луцька:
1.  — Може. Сам Бог через пророка Єзекіїля каже: «Бо не жадаю Я смерти по-

мираючого, говорить Господь Бог, але покайтеся та й живіть!» (Єз. 18:32). Часто 
люди цього світу кажуть: така моя, доля, карма чи інші слова обирають, щоб зня-
ти з себе відповідальність.

Але насправді в багатьох життєвих питаннях усе залежить від вибору люди-
ни. Наведу такий життєвий приклад. У час, коли проводили електромережі, люди 
дуже скептично ставилися до цього. І попри те вздовж вулиць було поставлено 
стовпи й натягнуто дроти. І кожна родина обирала, чи підводити їх до будинку, чи 
ні. Так само й Бог дав Своє Слово всім людям. Вибір же за людиною.

Та часто люди у своєму невірстві кажуть: «Ніщо вже не змінить мого життя. Я 
не бачу виходу» і не роблять жодного кроку, щоб щось змінити.

2. У відповіді, яку людина дає собі на це питання, криється вся проблема. Час-
то люди вважають, що щаслива доля зводиться до матеріальних благ. Що щасли-
ва доля — це доля, позбавлена будь-яких труднощів. Але щастя й блаженство в 
життя прийде тоді, коли в людини буде передусім чиста душа, яка живе в Царстві 
Божому, ознаками якого є праведність, мир та радість у Дусі Святому.

Коли людина приходить до Бога, у її житті з’являється мета. А коли є мета, то є й сенс життя. Коли ж мета життя 
людини — просто досягнути якогось благополуччя, то в певний момент, отримавши це, людина почувається нещас-
ною, бо не знає, куди рухатися далі. Якщо ж людина живе з Богом і прагне виконати Його волю, то ніякі труднощі 
не зможуть зробити її нещасною. Дуже важко стикатися з труднощами, коли ти не розумієш, для чого вони. Але в 
християнстві навіть труднощі мають свій сенс. Ми знаємо, що за допомогою цього Бог формує нас, і усвідомлюємо, 
що у вічності нас чекає незрівнянно щасливіша доля. І це дає нам силу сподіватися, боротися й перемагати, що й 
робить нашу долю щасливою.

Лілія Зламанюк, місіонерка, м. Красноуральськ, Свердловська обл.:
1. Особисто для мене доля містить дві складові. У глобальному значенні все в моєму 

житті даровано й тримається благодаттю нашого Господа. Наприклад, моє призначення, 
таланти, здоров’я, сім’я, діти і т. д. А вже всім цим я розпоряджаюся сама. Ми обираємо 
самі — прийняти чи не прийняти спасіння, чи сказати жениху «так», співати для Бога чи 
для світу, обираємо, де навчатися та працювати, друзів і сам стиль життя — а отже, і до-
лю. Іноді трапляються й «удари долі», що від нас не залежать, тоді я повертаюся до осно-
ви: «Усе в моєму житті дано й тримається благодаттю та милістю Бога».

2. Є такий вираз: «Наше життя — театр, а ми всі в ньому актори». Якщо людина пока-
зово «розігрує» щастя, а всередині його не відчуває — це вдаваність, це конфлікт душі. 
Я знаю багатьох людей зовні благополучних, а всередині глибоко нещасних. Сама була 
такою. Багато християн, на жаль, теж вивчили фразу «я — найщасливіша людина на зем-
лі», проте не мають цього в дійсності. Для мене щастя — коли ти живеш у мирі з самим 
собою, усвідомлюєш всередині, що задоволений життям та долею.

Лариса Мурах, завідувач відділу дитячого служіння Церкви ХВЄ України:
1. Вважаю, що частково так, адже може змінювати її хід, розвиток. 
2.  Для мене, як християнки, поняття щасливої долі – це бути в центрі Божої волі, 

яку Бог має щодо мене — служити рідним, близьким, робити ті добрі справи, які 
наперед «уготовані мені в Христі Ісусі». Це приносить щастя. Нещаслива доля – бу-
ти не на своєму місці та виконувати не свої (не призначені Богом) справи.



6

Василь МАРТИНЮК

Тема номера

Вибери собі долю
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Поняття долі в українців дуже 
широке. Це не тільки визначена 
провидінням життєва дорога індиві-
дуума, історичний шлях нації та дер-
жави, але й будь-яка подія в житті 
людини, якої вона не змогла уник-
нути. Долею українці називають від-
носно щасливе життя на противагу 
недолі – бідам та різним життєвим 
труднощам. Доля – це і життєві об-
ставини, і результат зусиль життєді-
яльності, і супутник життя, і мораль-
ний обов’язок щодо дітей та бать-
ків, і ще багато іншого, що людина 
вважає своєю повинністю. Українці 
люблять долю уособлювати – і вона 
стає божеством-долею, як у віруван-
нях наших предків-слов’ян чи інших 
язичницьких народів. Поети також 
часто звертаються до образу долі, 
яка, персоніфікована ними, може 
постати перед читачем не тільки бо-
гинею, але й рабинею, яку купуєш 
на вибір. Зокрема, у Тараса Шевчен-
ка доля – це його життєва наставни-
ця, подруга, якою не раз був обма-
нутий, однак їй довіряє і звертається 
до неї дуже лагідно: «Ходімо ж, до-
ленько моя! Мій друже вбогий, не-
лукавий!»

У Ліни Костенко долю можна 
придбати на базарі, але, придбавши 
її, мусиш змиритися з нею такою, 
яка вона є.  

Я вибрала Долю собі сама. 
І що зі мною не станеться, – 
у мене жодних претензій нема 
до Долі – моєї обраниці.
Метафорика цього вірша не за-

тьмарює його ідеї – долю собі ви-
бирають, а оскільки долю вибирає-
мо ми самі – то не маємо права на 
неї скаржитися. Звичайно, ця теза 
викликає багато питань: хіба ми ви-
бираємо батьків, націю, місце наро-
дження? Хіба ми вибирали конкрет-
но тих дітей, які в нас народилися? 
Хіба ми вибираємо хвороби та день 
смерті? І десь глибоко в серці зго-
джуємося, що в людському житті є 
щось таке, на що не можемо впли-
нути, що відбувається поза нашою 
волею, нашим бажанням та вибо-
ром – щось фатальне. Але є багато 
чого, що, як нам здається, ми без-
посередньо вибирали, наприклад, 
професію, подружжя, місце робо-
ти й проживання, хоча і тут можна 

знайти обставини, які штовхали нас 
до певного вибору. Зрештою, має 
якимось чином узгоджуватися фа-
тальне в нашому житті з нашим ви-
бором. Бо ж ми все-таки не маріо-
нетки, ми люди. Ми створені за по-
добою Божою, а це означає, що ми 
не керуємося в житті інстинктами, 
як безмовні тварини, а маємо сво-
боду вибору, як і Бог. Тобто доля як 
фатум стоїть в опозиції до свободи 
вибору, якою наділена людина як 
божественне творіння. Однак вибір, 
який Бог запропонував людині – це 
не хаос можливостей, у яких лю-
дина може заплутатися і зрештою 
прийти до фаталізму, цей вибір сто-
сується Самого Бога і лежить між 
двома площинами – волею Божою 
і волею диявольською. Цю тезу чу-
дово ілюструє біблійна оповідь про 
Адама та Єву. Їм в Едемському са-
ду було надано право вибору – їсти 
з дерева знання добра й зла чи не 
їсти. Божа воля була – не їсти з цьо-
го дерева, бажання диявола – щоб 
їли. Божа воля – на благо, дияволь-
ська – на зло. Ми знаємо, що вибра-
ли Адам з Євою – непослух Богові. 
Це мало свої наслідки. Їхній вибір 
став фатальним для всього людства 
– його було вигнано з раю і визна-
чено йому певні покарання, зокре-
ма  тяжку працю й смерть. І що, на 
цьому закінчилася свобода вибору? 
Ні, людина й далі вибирає, але в ін-
ших реаліях. Каїн вибирав: убивати 
свого брата чи не вбивати, Авраам 
– покидати Ур халдейський чи не 
покидати, Ісав – продавати перво-
родство за сочевичну юшку чи не 
продавати, Яків – обманювати вого 
брата з батьком чи не обманюва-
ти. Рішення великі та маленькі, до-
леносні та незначні супроводжують 
кожну людину протягом усього жит-
тя, але всі вони принципово стосу-
ються Бога та Його волі. Сини Ілієві 
та Самуїлові злегковажили Божою 
волею щодо священицького слу-
жіння, Саул спокусився на багатство 
амаликитян супереч наказу Божо-
му, Ахан поласився на єрихонські 
скарби, зневаживши Божу волю, а 
наслідком цього стала безславна 
смерть. Вони самі вибрали свою 
долю. Так само блудниця Рахав і 
Рут вибрали собі долю, покинувши 

свої народи з їхніми божками ради 
Бога ізраїлевого. Але результатом 
їхнього вибору стало життя, Боже 
благословення і добра слава навіки. 
Мойсей прямо говорить до ізраїль-
ського народу: «Ось, сьогодні я даю 
перед вами благословення й про-
кляття: благословення, коли будете 
слухатися заповідей Господа, Бога 
вашого, які я наказую вам сьогодні, 
і прокляття, якщо не будете слухати-
ся заповідей Господа, Бога свого, і 

збочите з дороги, яку я наказую вам 
сьогодні, щоб ходити за іншими бо-
гами, яких ви не знали» (5М.11:26-
28). З подібною пропозицією звер-
тався до ізраїльтян Ісус Навин: «А 
якщо зле в очах ваших служити Гос-
подеві, виберіть собі сьогодні, кому 
будете служити, чи богам, яким слу-
жили ваші батьки, що по тому бо-
ці Річки, та чи богам аморейським, 
що ви сидите в їхньому краї. А я та 
дім мій будемо служити Господеві» 
(Єг.24:15). І це вкотре підтверджує, 
що Бог рахується з людиною і дає 
їй можливість вибрати між добром 
і злом. Так завжди – і в Старому За-
повіті, й у Новому. Адже Бог не змі-
нюється. Покликав Господь Ісус до 
Себе апостолів — і вони пішли за 
Ним. Але на цьому не закінчився 
їхній вибір. Вони мали безліч мож-
ливостей покинути свого вчителя, 
коли їх переслідували фарисеї, коли 
вони не розуміли, що Він говорить. 
Сам Ісус одного разу сказав їм: «Чи 
не хочете й ви відійти?», даючи зро-
зуміти, що вони вільні вирішити – 
йти за Ним чи не йти. Так само Юда, 
вибравши шлях благословення, був 
поставлений на ньому перед вибо-

Маленькі щоденні рішення 
надають кожній долі 
оригінальності. Тому 

настільки й несхоже життя 
членів навіть окремо взятої 
сім’ї, не кажучи вже про ро-
дину, про церкву, що кожен 
з них приймає свої рішення, 

які  або узгоджуються із 
заповідями Божими, або ні.
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ром – зраджувати свого Наставника 
за тридцять срібняків чи ні. А щодо 
того, що Господь каже про нього як 
про «призначеного на загибель» 
(Ів.17:12), то це тільки наслідок Бо-
жого всезнання. Бог знає, хто що ви-
бере, але не змушує вибирати. Хіба 
Господь не знав, що вибере багатий 
юнак, який начебто шукав спасіння і 
любив слухати Його? Знав. Але все-
таки Він запропонував йому про-
дати маєтки свої, роздати вбогим 
і йти за Ним (див. Мт.19:21). Юнак 
вибрав багатство – і пішов від Ісуса 
засмученим. Так само запрошені на 
вечерю в притчі Христовій. Вони бу-
ли друзями господаря, тому й були 
покликаними. Але, поставлені пе-
ред вибором – прийти на гостину чи 
робити своє, усе-таки знехтували за-
прошенням. Ця притча певною мі-
рою відбиває ставлення Бога як до 
тих, хто називає себе християнами 
– друзями Божими, навіть дітьми, 
так і до всього людства, – Він пропо-
нує кожному вибрати долю від Ньо-
го: насолоджуватися Його вечерею 
у Його ж присутності. А для цього 
треба відмовитися від своїх планів, 
власних дрібних інтересів. Думаю, 
що якби вони прийшли на вечерю 
свого багатого друга, то них ще че-
кали б приємні сюрпризи – місце за 
столом біля Господаря, щира роз-
мова, слово похвали, подарунки, 
пропозиції вигідної співпраці при 
певних умовах і ще багато чого, що 
може отримати той, хто любить сво-
го друга і догоджає йому. А в цьому 
разі ми маємо на увазі самого Бога. 

Узагальнивши життєві історії ге-
роїв Біблії, приходжу до висновку, 
що є тільки дві долі – доля бути з 
Богом, яка розпочавшись на землі, 
продовжується в Царстві Божому, 
і доля бути без Бога, яка має своє 
продовження в пеклі. А все інше, 
що трапляється в житті після цьо-
го кардинального вибору – тільки 
нюанси, які знову ж таки залежать 
від маленьких конкретних рішень. 
Саме ці маленькі щоденні рішення 
надають кожній долі оригінальнос-
ті. Тому настільки й несхоже життя 
членів навіть окремо взятої сім’ї, не 
кажучи вже про родину, про церкву, 
що кожен з них приймає свої рішен-
ня, які  або узгоджуються із заповід-

ями Божими, або ні. Написано, що 
християнин не може під свою жит-
тєву будову «покласти іншої основи, 
окрім покладеної, а вона Ісус Хрис-
тос». Але кожен на цій основі будує 
по різному: «з золота, срібла, доро-
гоцінного каміння, із дерева, сіна, 
соломи». Тобто багато в житті хрис-
тиянина залежить від його посвяти 
Господу: чим більша посвята – тим 
дорожчий матеріал, тим більш до-
зрілий плід Духа Святого, тим явніші 
Божі благословення. Тому й такі різ-
ні життєві долі.

У Новому Заповіті ми знайде-
мо багато місць, де йдеться про 
залежність життя християнина від 
того, як він виконує заповіді Божі. 
Зокрема, у Першому посланні до 
коринтян апостол Павло, наставля-
ючи християн щодо вечері Господ-
ньої, сказав: «…Хто їстиме хліб цей 
чи питиме чашу Господню негідно, 
буде винний супроти тіла та крови 
Господньої!.. Бо хто їсть і п’є негід-
но, не розважаючи про тіло, той суд 
собі їсть і п’є! Через це поміж вами 
багато недужих та хворих, і багато-
хто заснули» (1Кор.11:27-30). Як 
бачимо, здоров’я віруючих і їхній 
духовний стан перебувають у пря-
мій залежності від правильного ви-
конання Господніх заповідей. Саме 
воно вносить відповідні корективи 
в нашу долю, яка мала б бути, за за-
думом Божим, прекрасною. 

Тому той, хто вибрав, здава-
лося б, благословенну долю, яку 
пропонує Бог, а дозволяє собі  гор-
дощі,  у гонитві за прибутками об-
манює, може вкрасти, забуває свої 
обов’язки перед сім’єю чи церквою, 
вживає алкоголь, об’їдається та чи-
нить інші діла плоті, – хай не диву-
ється, що його доля далека від ви-
мріяного ідеалу, що в ній багато 
страждань. Господь просто змуше-
ний внести свої корективи, бо «хто 
тілом постраждав, той перестав грі-
шити» (1Петр.4:1). Але якщо і це не 
допомагає, і ми у хворобах, у різних 
бідах не каємося й далі догоджає-
мо пожадливостям плоті, то є вели-
ка ймовірність почути від Господа у 
найбільш вирішальний момент під-
твердження нашого справжнього 
вибору: «Я ніколи не знав вас... Ві-
дійдіть від Мене, хто чинить безза-
коння!» (Мт.7:23).

Тому виберімо собі долю – бути з 
Господом, любити Господа, служити 
Господові, виконувати заповіді Гос-
подні. Якщо вона нам здається не 
такою приємною, як нам думалося, 
то пронесімо її земним шляхом як 
хрест від Господа. Вона обов’язково 
відкриється нам Царством Божим.  

1
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На древній палестинській землі, 
по якій ходив Авраам зі своїм пле-
мінником Лотом, на березі знаме-
нитого Мертвого моря стоїть оди-
нока скеля. Скеля як скеля, хіба що 
трохи незвична за формою. Але во-
на здавна привертає увагу людей, 
особливо туристів, тим, що за своїми 
обрисами нагадує фігуру жінки, як 
стверджують місцеві жителі — Лото-
вої дружини. Так, саме тієї безімен-
ної жінки, яка, втікаючи з прирече-
ного на знищення міста, не втрима-
лася від того, щоб кинути останній 
погляд на нього, де пройшов зна-
чний і, напевне, один із найкращих 
періодів її життя. Не беруся судити 
про те, чи цей камінний знак справ-
ді є тим біблійним стовпом. Справа 
не в достовірності конкретної скелі. 
Головне, що вона стоїть як наочний 
приклад для усіх поколінь і щось хо-
че сказати. «Пам’ятайте про Лотову 
дружину!» — ці слова Христа змушу-
ють нас задуматися на древньою іс-
торією і чомусь навчитися.

Перш за все, Лотова жінка ілю-

струє головну думку всієї Біблії: став-
лення Бога до людини і ставлення 
людини до Божих вказівок. Хоча Лот 
згадується в Новому Заповіті як ге-
рой віри, у його житті було чимало 
неправильних вчинків. Взяти хоча б 
його вибір жити у розпусному, але 
матеріально перспективному місті. 
Вибираючи краще, він втратив усе. 
Але ця історія демонструє нам важ-
ливу істину: незважаючи на те, що 
Божа справедливість вимагає по-
карання, Господь використовує всі 
засоби, щоб врятувати тих, у серці 
кого є крихта віри у Творця. Він дає 
шанс врятуватися сім’ї Лота, навіть 
разом із його зятями — корінними 
громадянами Содому. Його воля по-
лягала в тому, щоб праведник міг 
врятуватися від Божого покарання! 
Він попереджує Лота, посилає анге-
лів, вказує напрямок і місце для спа-
сіння, тобто робить усе, щоб той не 
розділив долі розбещених жителів 
Содому та Гоморри.

Але в цій історії чітко виявляєть-
ся ще одна, на жаль, гірка істина: не 
всі скористалися цим шансом. Жін-
ка Лотова з власної волі перекрес-

лила волю Божу — і загинула. Не 
Бог винен у її трагічній долі, Він усе 
зробив для спасіння родини, жін-
ка сама вибрала те, що зробило її 
символом неслухняності, символом 
прив’язаності до земного.

Як часто доводиться чути нарі-
кання людей на несправедливу до-
лю, нарікання на Бога, Який не допо-
магає, не чує. Як часто люди стають, 
образно кажучи, соляними стовпа-
ми тільки тому, що не слухаються 
Божих вказівок щодо спасіння. Гос-
подь пропонує нам добру, щасли-
ву долю, даючи через Своє Слово 
вказівки, як жити і куди іти. Бог че-
рез Ісуса Христа дав кожній людині 
шанс спастися від майбутнього гні-
ву, але дехто, як жителі Содому, ли-
ше ожорсточується, хтось, як Лотові 
зяті, вважає це жартом чи казкою, а 
хтось уже на дорозі до спасіння про-
сто оглядається із сумом назад… 

«Пам’ятайте про Лотову дружи-
ну!» Пам’ятайте — і обирайте спа-
сіння. Воно — у ваших руках, пода-
роване Самим Богом. «Бо не жадаю 
Я смерті помираючого, говорить 
Господь Бог, але покайтеся та й жи-
віть!» (Єз. 18:32).

Юрій ВАВРИНЮК

Фотопроповідь

Пам’ятайте про Лотову дружину!
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Людина — коваль свого щастя, 
— стверджує відома приказка. Але 
коли процитувати її в християнсько-
му середовищі, вона викличе безліч 
заперечень, а то й обурення. Не ми 
ж, а Бог «виковує» нашу долю, Він — 
коваль нашого щастя. Людині голо-
вне, як то гласить поширений хрис-
тиянський вислів, прийняти Господа 
у своє серце й віддати своє життя в 
Божі руки. Та чи насправді все за-
лежить лише від Бога? Якщо так, то 
чому в християнських колах стільки 
нещасливих людей?

Ставлячи всі ці питання, я не пре-
тендую на те, що зможу відповісти 
на них достеменно. Я не знаю, чому 
помирають діти. Не знаю, чому без-
божники процвітають, а праведні 
іноді потерпають від біди. Не знаю, 
чому здорова людина раптово йде з 
життя, а хвора живе, роками страж-
даючи від своєї недуги. Усе це інди-
відуально. І Бог у вічності відповість 
на ці питання, якщо вони, звичайно, 
тоді ще цікавитимуть нас.

Я ж хочу поговорити про універ-
сальні принципи людського щастя. Во-
ни діють навіть у житті людей, які не 
знають Бога. І саме ці закони, встанов-
лені Богом, є тим молотом та ковад-

Ковалі щасливої долі

лом, що дають змогу тим, хто володіє 
ними, стати ковалями власного щастя.

З лукавим за його лукавством
«Усі щасливі сім’ї щасливі одна-

ково, кожна нещаслива сім’я не-
щасна по-своєму», — зауважив Лев 
Толстой. Чомусь саме ця фраза при-
гадалася мені, коли я роздумувала 
про щасливих і нещасливих людей. 
І ось до якого висновку я прийшла. 
Окрім того, що людей чи родини 
можна класифікувати за принципом 
«християнська-нехристиянська», їх 
можна розподілити на щасливі та 
нещасливі. І, як не дивно, у кожній з 
цих категорій будуть як сім’ї христи-
ян, так і нехристиянські родини. Тоб-
то навіть у світському середовищі є 
багато сімей, які ми вважаємо пра-
вильними, щасливими і, зрештою, 
благословенними. Це я зауважила 
ще з дитинства і відтоді, спостеріга-
ючи за такими сім’ями чи окремими 
людьми, намагалася віднайти для 
себе секрет їхнього успіху. З усього 
що я підмічала, найголовнішим вва-
жаю щирість у стосунках. Людям від-
критим, щирим, готовим прийти на 
допомогу, відгукнутися на потребу 
й поспівчувати іншим, Господь від-

повідає щирістю. Людям підозріли-
вим, лукавим, байдужим, Бог відпо-
відає лукавством. І цей принцип діє 
незалежно від того, до якої церкви 
ми ходимо або ж не ходимо туди 
взагалі.

Правда, бути щирим в лукавому 
світі важко. Таких людей завжди мо-
жуть обманути, не зрозуміти добрих 
намірів, скористатися довірливістю 
й навіть використати для власних ці-
лей. Та це не повинно спиняти нас. 
Мати Тереза колись писала: «Якщо 
ти добрий, люди можуть звинува-
тити тебе в егоїстичних та прихова-
них мотивах. Та ти все одно будь до-
брим. Якщо ти чесний і щирий, люди 
можуть обманути тебе. Все одно — 
будь чесним і щирим. Якщо ти від-
даєш світу найкраще, що в тебе є, 
цього йому може бути замало. Все 
одно віддавай світу найкраще». Чи-
нячи так, ти будеш щасливий та бла-
гословенний Господом, Який з чис-
тим чинить чисто, а з лукавим — за 
лукавством його.

Любов’ю служити один одному
Цей біблійний принцип також діє 

в житті нехристиян. Колись читала іс-
торію про чоловіка, який хотів покін-

Ольга Міцевська
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чити з життям — і стрибнути з моста. 
У ту мить біля нього проходила вбо-
га жінка. Згадавши про туго набитий 
гаманець у своїй кишені, чоловік по-
думав: «Чого даремно грошам про-
падати?! Віддам я їх цій жінці». Так 
і зробив. У них зав’язалася розмова. 
Слово за словом — і чоловік почав 
відчувати, що його життя не настіль-
ки вже складне, що не варто так без-
цільно втрачати його. Маленький 
прояв любові вберіг його від без-
глуздого вчинку.

Для християнина цей принцип 
має стати основою життя. Та, на 
жаль, часто так не стається. І це го-
ловна причина того, чому в хрис-
тиянському середовищі так багато 
нещасних людей. Ми покликані слу-
жити іншим — і в цьому ціль та ра-
дість нашого життя. Якщо ж ми «по-
споживацьки» ставимося до Церкви 
та до людей взагалі, то завжди почу-
ватимемося обділеними.

Копнувши трохи глибше, поба-
чимо причину того, чому христия-
ни часто чекають чогось від інших, 
самі ж залишаються, так би мовити, 
споживачами благодаті. Коли лю-
дина приходить до Господа, на неї 
обрушується потужний шквал Бо-
жої любові та й любові християн, 
які її оточують. Пам’ятаючи ейфо-
рію, спричинену цим, людина по-
чинає підсвідомо вважати, що хтось 
зобов’язаний щось робити для того, 
щоб вона була щасливою. Так вва-
жають наші діти. Так думають і діти 
в Христі, які пізнали Отця, але ще не 
доросли до віку людей, у житті яких 
пробуває Слово Боже (див. 1Ів.2:14), 
котре гласить: «Любов’ю служіть 
один одному».

Я знаю людей, які, на превели-
кий жаль, залишили церкву тільки 
тому, що, на їхню думку, їм не при-
діляли стільки часу та уваги, як по-
трібно. Правда, не подумали вони, 
що час та увагу їм мали приділяти 
такі ж самі звичайні люди, які також, 
можливо, потребують чийогось часу 
та уваги. Хоч іноді.

На щастя, знаю й таких людей, 
які буквально сьогодні «згоряють» у 
служінні іншим, але наступного дня 
постають із попелу, щоб знову слу-
жити. Нещодавно один проповідник, 
оповідаючи про те, як допоміг чоло-
вікові, який жив на вулиці, зауважив: 
«Мені довелося побороти певну від-

разу й страх, що мої рідні та інші лю-
ди мене не зрозуміють. Але жодного 
разу, молячись Господові й пережи-
ваючи Його велич, я не відчував такої 
Божої присутності, як відчув тоді, ко-
ли йшов поряд з цим чоловіком (вже 
одягненим та нагодованим) і свідчив 
йому про Бога».

Ось у чому запорука щасливої до-
лі — з любов’ю служити один одному.

«Сміється вона до прийдешнього 
дня»

Ще одним моментом, який, на 
мою думку, є визначальним у по-
нятті щасливої долі, є ставлення лю-
дини до життєвих обставин. Двоє 
різних людей в одних і тих же умо-
вах можуть почуватися по-різному. 
Один бо бачить склянку наполовину 
повною, інший — напівпорожньою.

Якщо вірити психології, то тип 
темпераменту чи тип особистості, 
який дано людині від народження, 
визначає те, як вона ставиться до 
життя. Можливо. Хоча я більш згод-
на з тим, що ці риси формуються не 
стільки до народження, як в ході ви-
ховання та розвитку дитини.

Чи зауважували ви, як посміха-
ються немовлята? Мало хто може 
просто пройти мимо, не посміхнув-
шись у відповідь, настільки щирою й 
відкритою є ця посмішка. З цього ро-
блю висновок: усі ми маємо задатки 
до оптимізму, і щоб бути щасливи-
ми, нам потрібно розвивати їх у собі.

Я вдячна Богові, що моя мама 
вчила нас дивитися на життя з опти-
мізмом. Пам’ятаю ділянку в 30 со-
ток, яку нам виділили для городу. 
Густо поросла пирієм, вона не підда-
валася прополюванню. Кілька возів 
коріння тато вивіз після боронуван-
ня. А потім ми, діти, з мамою пере-
трушували мало не кожну грудочку 
землі, що вибрати цей бур’ян (тоді 
ще не було таких засобів, як тепер). 
Було важко й нудно, але мама по-
вторювала: «А уявіть, наскільки лег-
ше буде наступного року». Й це до-
давало сил.

Я й дотепер не боюся ремонту в до-
мі, бо завжди в такі миті в пам’яті по-
стають мамині слова: «Сьогодні нам 
все здається страшним, а уявіть, як 
приємно буде, коли все закінчиться».

Можна задихатися від пилу й за-
паху фарби. Можна знемагати, зди-
раючи зі стін старі шпалери чи вап-

няний набіл. І почуватися нещасли-
вим, мовляв: «Чому я такий бідний 
і не можу найняти собі працівників 
або ж купити новий дім?!» А можна, 
хоч і стомившись, милуватися об-
дертими стінами (це ж перший крок 
до мети), сподіваючись, що завтра-
позавтрі вони будуть виглядати зо-
всім по-іншому. 

Недаремно серед ознак чеснот-
ливої жінки автор Книги притч за-
значив таку: «Сміється вона до при-
йдешнього дня».

Поки не увійшов у святиню
Усе, що я говорила вище, стосу-

ється всіх людей, незалежно від то-
го, чи є вони християнами, чи ні. Це 
універсальні принципи щасливої до-
лі, хоча й встановлені Богом, як, зре-
штою, усі принципи та закони існу-
вання всесвіту. Та все ж навіть коли 
ми дотримуємося їх у своєму житті, 
у певні моменти в нас можуть ви-
никати питання, котрі здатні ввести 
в зневіру: «Чому помирають діти?.. 
Чому безбожники процвітають?.. 
Чому здорова людина раптово йде з 
життя?.. Чому Бог допускає війни й 
кровопролиття?..» Безліч подібних 
«чому» можуть гнітити нас, не да-
ючи можливості вільно розправити 
крила віри. І тут потрібне щось наба-
гато більше, ніж власний оптимізм 
і людська щирість. Тут потрібен Гос-
подь, Який може змінити й обстави-
ни й, що ще важливіше, ставлення 
до них. У цьому перевага християн.

У моєму житті був момент, коли 
я безпідставно відчувала неймовір-
ний страх від думки про те, що мої 
діти чи чоловік можуть померти. 
Важко описати ту боротьбу, яка то-
чилася у свідомості доти, доки я не 
прийшла з цим до Бога і не розпові-
ла Йому про свій страх. Після цього 
я не отримала запевнення, що цього 
не трапиться, але отримала спокій і 
віру в те, що з Богом я зможу подо-
лати й таке випробування.

Чому? Чому??? Чому?!!! Звідусіль 
волають до Бога і один до одного лю-
ди всього світу і — не отримують від-
повіді. Християни сподіваються почу-
ти цю відповідь у вічності. Можливо, 
й почують, я не знаю. Але чомусь ме-
ні здається, що у вічності нам буде не 
до того, бо всі ці питання гостро й бо-
люче відлунюють у серці доти, доки 
ти не увійшов у святиню. 1
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Зі словника

Доля — сукупність всіх подій і 
обставин, які передусім визначені 
наперед і впливають на буття люди-
ни, народу і т.і.; приреченість подій, 
вчинків, фатум.

Карма — одне з центральних по-
нять в індійських релігіях та філосо-
фії, вселенський причинно-наслід-
ковий закон, згідно з яким праведні 
чи гріховні дії людини визначають 
її долю, страждання і насолоди, які 
вона переживає.

Закон карми здійснює реаліза-
цію наслідків дій людини як пози-
тивного, так і негативного характеру 
і, таким чином, робить людину від-
повідальною за своє життя, за всі 
ті страждання й насолоди, які воно 
йому приносить.

Карма в індуїзмі
За законом карми в індуїзмі, той, 

хто їсть яловичину, стає співучасни-
ком вбивства корів і може бути вби-
тим у своєму наступному житті.

Карма означає «дію» чи «діяль-
ність» і в більш широкому сенсі уо-
соблює універсальні принципи при-
чини та результату, діяльності та її 
наслідків, вчинку та відплати, які по-
стійно присутні в житті. Карма — це 
не доля люди діють відповідно до 
вільної волі, створюючи власну до-
лю. Карма — це також і не покаран-
ня чи заплата, вона розкривається у 
природних наслідках діяльності ін-
дивіда.

Послідовники деяких систем фі-
лософії індуїзму вважають, що закон 
карми безпосередньо контролюєть-
ся Богом — Верховною Особою, яка 

Фатум (лат.fatum) — у Древньо-
му Римі уособлення долі. Фатами 
називалися також божества, схожі 
на грецьких мойр, які визначали до-
лю людини при її народженні; у сто-
їків — сила, яка керує світом.

У древніх римлян — проявлена 
воля Юпітера як верховного світо-
правителя. У множині означає як 
окремі долі людей, міст і т.і., так і 
оголошену устами віщунів і сивіл во-
лю богів: звідси фатами (fatae) нази-
валися також і віщуни. 

Фаталізм (від лат. fátalis — ви-
значений долею) — віра в те, що 
буття визначене наперед; світогляд, 
в основі якого лежить переконання 
в неминучості подій, які вже пропи-
сані наперед і лише «проявляють-
ся» як споконвічно закладені влас-
тивості даного простору.

створила світ відповідно до цього 
закону. В деяких інших системах за-
кон карми є автономним і діє неза-
лежно від волі Бога.

Карма в буддизмі
У буддистській теорії карма ство-

рюється тільки зумисною, тобто 
усвідомленою дією, а не кожною 
дією взагалі. У буддистській термі-
нології карма ніколи не означає на-
слідків; наслідки відомі як «плід» 
чи «результат» карми. Намір може 
бути хорошим чи поганим, як і ба-
жання може бути хорошим чи по-
ганим. Хороша карма (кусала) дає в 
подальшому хороші наслідки, а по-
гана карма (акусала) — погані.

«Доля» в термінах
Науковий, філософський (як і ре-

лігійний) погляд на закономірність 
буття, його фізичного та метафізич-
ного складника, тісно пов’язаний 
з категоріями «закономірність» та 
«випадковість», «об’єктивність» і 
«суб’єктивність», «Творець» і «Лю-
дина» й т.і.

Слово «фаталізм» нерідко вжи-
вають як синонім «побутового» пе-
симізму — від невірства у можли-
вість благополучного результату іні-
ціативи до понурої впевненості в її 
негативному результаті. 

У юдаїзмі є відповідник понят-
тям фатуму та жеребу, хоча дово-
лі умовний та своєрідний. У книзі 
«Мішна» сказано: «Усе визначено 
наперед, але свободу дано; а світ 
судиться по благості». Умовність 
такої паралелі — у тому акценті на 
свободі волі, яка для єврея зведена 
в норму життя.

У християнстві фаталізм взаємно 
розподілений самим фактом Запо-
віту між його сторонами — Отцем 
небесним і людьми. Спасіння ж 
християнина, можливість його об-
новлення дані йому як дар (див. Еф. 
2, 8-10). Як у людини є право гріха-
як-помилки», так і в Отця Небесно-
го — право Страшного суду у відпо-
відь…

У Корані немає прямої вказівки 
на те, що людям наперед (до наро-
дження) суджено після смерті по-
трапити в пекло чи рай, але є чіткі 
вказівки на те, що люди можуть ста-
ти на правильний/хибний шлях лиш 
з волі Аллаха (тобто людина може 
стати на прямий шлях, визнавши 
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Аллаха своїм єдиним богом, гідним 
поклоніння).

У трьох головних авраамічних 
релігіях, окрім «діалогового» (між 
Творцем і людством) характеру іс-
торії, присутня «несліпа», етично 
визначена— справедлива, збудо-
вуюча й відкрита, — зацікавлена у 
співпраці з людиною позиція Госпо-
да.

Детермінізм (лат. determinare 
— визначати, обмежувати) — філо-
софське вчення про об’ктивний за-
кономірний взаємозв’язок і взаємо-
зумовленість явищ матеріального 
й духовного світу. Це доктрина про 
всезагальну причинність.

Детермінізм — вчення про те, 
що всі події, які відбуваються у світі, 
включаючи й хід людського життя, 
визначені Богом (теологічний де-
термінізм чи вчення про передви-
значення), чи лише явищами при-
роди (космологічний детермінізм), 
чи спеціально спрямованою люд-
ською волею (антропологічно-етич-
ний детермінізм), для свободи якої, 
як і для відповідальності, тоді б не 
залишалося місця. Під «визначеніс-
тю» тут мається на увазі тверджен-
ня, що кожна подія, яка відбулася, 
разом із людськими вчинками й по-
ведінкою, однозначно визначається 
безліччю причин, які безпосеред-
ньо передують цій події. У такому 

контексті детермінізм може бути 
також визначений як тезис, який 
стверджує, що є лише одне, точно 
задане, можливе майбутнє.

думує над проблемою «чи визна-
чаються справи людські фатумом 
і неухильною необхідністю чи ви-
падковістю», приводячи різні думки 
щодо цього, одна з яких стверджує, 
що богам немає ані найменшого ді-
ла до смертних, інша — що життєві 
обставини передбачувані фатумом, 
але не внаслідок руху зірок, але на 
підставі основ і взаємозв’язку при-
родніх причин. 

Передвизначенняв ісламі
Віра в те, що Аллах повністю ви-

значає долю своїх творінь, є умовою 
віри. Людина, яка заперечує це по-
ложення, не є мусульманином. 

«Але не забажаєте, якщо не за-
бажає Аллах…» (Священний Коран, 
76:30);

«Так вводить в заблудження Ал-
лах, кого хоче, і веде прямим шля-
хом, кого хоче…» (Священний Ко-
ран, 74:34).

Осмислення співвідношення 
передвизначення зі свободою мо-
рального вибору було предметом 
суперечок кадаритів (волюнтарис-
тів) и джабраїтів («захисників Боже-
ственного передвизначення»). У ре-
зультаті дискусії утвердилась комп-
ромісна позиція. Передвизначення 
зв’язане з безмежним знанням Ал-
лаха про все, зокрема й про життя 
людини.

Передвизначення (лат. praede-
stinatio чи praedeterminatio) — ре-
лігійне уявлення про визначеність 
наперед подій історії та людського 
життя, що походить від волі Бога. У 
релігії — попередня заданість життя 
людини, її спасіння чи осудження у 
вічності волею Бога.

Ранній приклад передвизначен-
ня можна знайти в історії царя Кіра 
(його майбутнє побачив уві сні його 
дід). У той же час ідея передвизна-
чення в греків та римлян поєднува-
лася з думкою, що усвідомлена ді-
яльність людини все ж може мати 
значення. У Полібія в його «Всеза-
гальній історії» постійно підкреслю-
ється роль долі, але розірвати цей 
круг все ж можливо, особливо як-
що при владі буде видатна людина. 
Корнелій Тацит в одній із книг роз-

1
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Про передвизначення 
та свободу волі

Усі люди хочуть вибрати краще життя, але чи залежить краще або гірше від 
самої людини? Можливо, усе залежить від долі або якоїсь вищої сили? Дивля-
чись на людей, на їхні дії і самооцінки, не можна не дивуватися з людської не-
послідовності. Людина дуже настирно і з усвідомленням власної сили робить 
щось, а за короткий час, озираючись назад, заявляє: «Я не міг зробити нічо-
го іншого, так склалися обставини, це було сильніше від мене...» тощо. Тобто 
створюється враження, що до здійснення яких-небудь дій або вчинків людина 
відчуває себе вільною, але коли вчинить дію, не хоче або не може визнати цей 
вчинок за свій. Можливо, люди просто не хочуть відповідати за свої дії, тому їм 
легше оголосити, що вони зробили їх зі стороннього примусу?

Щодо спасіння, віри в Бога й життя вічного люди також часто говорять: я хо-
тів би вірити в Бога, але не можу; я хочу покаятися, але, напевно, Бог не дає 
мені покаяння; я був би радий отримати життя вічне, але, можливо, я не при-
значений до нього. Яким є у Священному Писанні співвідношення Божого при-
значення або, як іноді кажуть, передвизначення і людської свободи? Чи можна 
поєднати Божественну волю, яка завжди й у всьому виконується з абсолютною 
точністю, з норовливістю і непередбачуваністю людських учинків? Це важливе 
питання повинно показати — чи людина відповідає за свої вчинки чи, коли все 
залежить від Бога й у всьому виконується Його воля, від людини нічого не зале-
жить, а отже, з неї й спитати нічого не можна?

Сергій САННІКОВ
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Суверенність Бога і свобода 
людини 

Головна трудність у пошуку гар-
монії між передвизначенням і сво-
бодою полягає в обмеженому ро-
зумінні природи Бога. Деякі люди і 
євангельські групи особливо силь-
но підкреслюють суверенність Бога 
і Його абсолютну незалежність від 
людини. Дійсно, Писання свідчить 
про Бога як про верховного і не за-
лежного ні від кого і ні від чого Во-
лодаря, від обличчя Якого тікає не-
бо і земля (див. Об. 20:11) і при 
наближенні Якого тремтить усе тво-
ріння (див. Пс. 143:5) і замовкають 
усі вуста (див. Йов. 40:4). Ані люди-
на, ні ангели, ні жодна інша істота 
у Всесвіті не може опиратися Бого-
ві й нав’язати Йому свою волю або 
запропонувати Йому своє рішення. 
Бог нікому нічого не винен і ні перед 
ким не звітує за Свої дії. Це настільки 
очевидна істина, що навіть ті, що не 
знають Бога, легко з нею погодяться.

З іншого боку, Писання показує 
Бога не тільки як Верховного Воло-
даря, але й як люблячого Отця (див. 
Іс. 63:16), Який бажає мати вільних 
дітей, що приходять до Нього не з 
примусу, а за добровільним покли-
ком серця (див. Мт. 11:28). Свобо-
да складає першооснову будь-якої 
особи, і це найфундаментальніша 
властивість самої Божественної сут-
ності. Неможливо уявити собі твор-
чий розумовий процес без свободи 
вибору й оцінки варіантів, немає 
вищих проявів емоцій без свободи. 
Наприклад, любов як потреба пере-
творюється в понуру звичку або при-
хильність. Тим більше неможливе 
існування волі як такої без свободи 
вибору, бо воля тільки тоді є волею, 
коли вона реально вибирає між од-
ним та іншим. Отже, створивши лю-
дину вільною, Бог тим самим упо-
дібнив її до Себе і в багатьох інших, 
вторинних аспектах.

Але, подарувавши людині свобо-
ду, Бог таким чином уже обмежив 
Себе, бо якщо людина справді віль-
на, то тоді Бог не управляє нею, а це 
значить, що суверенність Божа об-
межена людським вибором. Тобто 
суверенність вже не є абсолютною 
незалежністю! Таким чином, зда-
ється, що поняття суверенності Бога 
й реальної свободи людини супе-

Історія передвизначення й 
вільного обрання 

Практично у всіх стародавніх на-
родів, як, власне, і в сучасних лю-
дей, твердо зберігалася віра в долю, 
фатум і тому подібні невідворотні 
прояви сили згори, які управляють 
людьми, героями й навіть богами, 
не зважаючи на їхню волю й бажан-
ня. 

Ранньохристиянські мислителі, 
на противагу світській, греко-рим-
ській філософії, ніколи не наголошу-
вав на приреченості людських вчин-
ків, постійно вказуючи на два шляхи 
й на свободу людини обрати шлях 
добра й світла. 

Знаменитий проповідник IV сто-
ліття Іван Золотоустий залишив цілу 
книгу, яку назвав «Про долю і Про-
видіння», де критикує язичницькі 
уявлення про долю, що проникли в 
християнство: «Бог сказав «якщо хо-
чете» і «якщо не хочете», роблячи 
нас панами чесноти й вади, і кладу-
чи це в залежність від нашого спосо-
бу думок…» 

Першим почав учити про перед-
визначення святих, яке здійсню-
ється в людях незалежно від їхньої 
волі й бажання, впливовий афри-
канський єпископ початку V століття 
Августин, сперечаючись із вченим 
ченцем Пелагієм. Августин виявив-
ся найвпливовішим богословом, що 
сформував західноєвропейську тра-
дицію, яка в епоху Реформації вили-
лася в струнке вчення, гранично ло-
гічно й послідовно сформульоване 
в Женевській академії учнями Жана 
Кальвіна. У цьому вченні все зале-
жить винятково від Бога і Його бла-
годаті. Візантійська ж традиція, що 
восторжествувала у Східній Європі, 
постійно підкреслювала синергізм, 
тобто спільну працю Божої благода-
ті й свободи людської волі. Уявлен-
ня про подвійне передвизначення, 
якого дотримувалася більшість про-
тестантів, указувало, що Бог за Сво-
єю суверенною волею деяких лю-
дей вибрав до спасіння, а деяких до 
загибелі — і люди не мають права 
навіть поставити запитання: чому це 
так, бо люди тільки «глина в руках 
Творця», який робить з ними те, що 
Йому заманеться. 

Послідовний розвиток цих по-
глядів привів до уявлення, що Бог 

речать одне одному. Але це зовсім 
не так.

Така суперечність виникає тіль-
ки при неправильно усвідомленій 
суверенності як абсолютної необ-
меженості Бога. Писання ж показує 
Бога, Який обмежив Себе Своєю 
ж моральною природою. Хоча Бог 
як суверенний Володар може аб-
солютно все, Він ніколи не вчинить 
так, щоб порушити Свої закони або 
принципи (див. Пс. 88:15) або піти 
проти Своєї моральної сутності (див. 
Євр. 6:18). Як справедливий Суд-
дя — Він не може вчинити неспра-
ведливо, як вища Святість, — Він не 
може вчинити гріха (див. Ав. 1:13), 
як найбільше добро — Він не може 
творити зло (див. Як. 1:13). Це тільки 
деякі приклади самообмеження Бо-
га. Тобто правильно усвідомлена су-
веренність допускає й навіть перед-
бачає, що Бог може обмежити Свою 
владу свободою людини.

Отже, Бог управляє світом не як 
повелитель роботів, які беззасте-
режно виконують його накази. У 
такому разі досягнення й помилки 
роботів — це досягнення й помил-
ки господаря, і тоді Бог відповідаль-
ний не тільки за добро, але й за зло 
у Всесвіті. Та Бог виконує свої плани 
не нав’язуючи Своєї волі, а перед-
бачаючи наперед вільні дії людини 
й реагуючи на них так, щоб урешті-
решт досягти поставленої мети.

Справедливість Божа не може 
карати або заохочувати людину, як-
що вона не мала можливості виби-
рати. Відсутність вибору звільняє від 
відповідальності за нього, а значить, 
від покарання або нагороди. Спра-
ведливість Божа не покарає люди-
ну, яка не одержала спасіння, якщо 
спасіння залежало тільки від Боже-
ственного обрання. Так само вона 
не може допустити, щоб любов Бо-
жа довільно врятувала одну людину 
й не врятувала іншу (див. 1М. 18:25).

Таким чином, пояснюючи обран-
ня Боже й людську відповідальність, 
треба завжди гармонійно поєднува-
ти суверенність Божу та Його спра-
ведливість, і єдиний спосіб зробити 
це — уявити, що Бог схотів обмеж-
ити Себе, створивши людину зі сво-
бодою волі, і не дозволяє ніякій ду-
ховній силі, у тому числі й Собі, від-
німати в людини цю волю.
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зумовив гріхопадіння. Кальвін ка-
тегорично відстоював цю позицію 
і ставив риторичне запитання: «Як 
трапилося, що падіння Адама без-
поворотно захопило за собою в по-
гибель стільки людей разом з їхні-
ми дітьми, якщо це не було бажане 
Богові»? І хоча деякі послідовники 
Кальвіна навчали, що передвизна-
чення почало діяти тільки після грі-
хопадіння, такий погляд обмежував 
суверенність Божу й приводив до 
внутрішньої суперечності кальвініз-
му.

Але якщо все здійснюється з ви-
значальної й такої, що не допускає 
жодних відхилень, волі Божої, то 
Бог стає джерелом зла й головним 
грішником у Всесвіті! Оскільки та-
кий висновок прямо суперечить об-
разові Бога, який представлений у 
Біблії (див. Пс. 5:5), то в кальвінізмі 
з початку XVII століття виник рух, що 
одержав назву армініанства. Воно 
відкинуло поняття «безумовне об-
рання», а почало дотримуватися бі-
блійної концепції Бога, Який надав 
реальну свободу деяким істотам, 
котрі згрішили з власної волі, ви-
кликавши тим самим до життя зло. 
Обрання Боже в такому розумін-
ні засновано не на суверенній волі 
Божій, а на Його передбаченні май-
бутнього, зокрема на передбаченні 
відповіді людини на Божий заклик.

Ортодоксальні кальвіністи на 
Дортському (Дортрехтському) собо-
рі 1619 року засудили армініанство 
й виробили п’ять основних принци-
пів кальвінізму, яких дотепер дотри-
мується більшість протестантів За-
хідної Європи й Америки. У корот-
кому викладі вони виглядають так:

1. Повна порочність людини, 
тобто вона нічого не може зробити 
для свого спасіння через свою грі-
ховність.

2. Безумовне обрання, тобто лю-
дина обирається Богом без жодних 
на те підстав і умов з боку самої лю-
дини.

3. Обмежене відкуплення, тобто 
Христос помер тільки за вибраних, а 
не за всіх людей.

4. Непереборна благодать, тобто 
якщо людина вибрана для спасіння, 
вона не може чинити опір Святому 
Духу й не бути спасенною.

5. Вічна безпека, або постійність 

святих, тобто одного разу спасенний 
— спасенний назавжди й не може 
загинути за жодних обставин.

Біблійний погляд на обрання й 
передвизначення 

Хоча Біблія не відкриває до кін-
ця таємниці Божого обрання, во-
на все ж таки цілком певно вказує: 
«Бо кого Він (Бог) передбачив, тих 
і призначив (в деяких перекладах: 
тих наперед і призначив), щоб бу-
ли подібні до образу Сина Його» 
(Рим. 8:29). Тобто передвизначен-
ня або призначення наперед, яким 
Бог виділяє деяких людей із загаль-
ної маси і потім трудиться над їхнім 
спасінням, засноване не на Його 
суверенному виборі, а на Його по-
передньому знанні. Тому Павло не 
написав: «Кого Він захотів, тих і при-
значив ...», а написав: «...Кого Він 
передбачив, тих і призначив...»

Поняття «передбачення» озна-
чає, що Бог знає все наперед, до 
того, як воно відбулося, і знання це 
має абсолютну достовірність, тоб-
то це абсолютно непогрішний про-
гноз із стовідсотковою точністю. 
Бог, знаючи абсолютно всі чинники, 
абсолютно всі бажання й дії кожної 
людини ще до того, як ця людина 
народилася, ще до створення світу, 
підготував Свої дії у відповідь так, 
щоб виконати оголошений Ним пе-
редвічний план домобудівництва 
Церкви Христової (див. Еф. 1:4). Тоб-
то Бог обирає тих, про кого Йому до-
стовірно відомо, що вони приймуть 
Христа, і при цьому важливо заува-
жити, що немає жодного біблійно-
го тексту, який би вказував, що Бог 
передбачив когось до вічної загибе-
лі, навіть знаючи, що він не прийме 
Христа.

Безумовне обрання припускає, 
що немає ніякої причини для об-
рання, яка є в людині. При такому 
підході Богові ніби байдуже, кого 
обирати — людей із синіми очима 
чи з карими, розумних чи немудрих, 
добрих чи поганих, високомораль-
них подвижників чи закінчених не-
гідників. Але як бути тоді із спра-
ведливістю Божою? Якби всі люди 
були однакові, то справедливість не 
порушувалася б при випадковому 
виборі. Із десяти абсолютно однако-
вих ложок все одно, яку вибрати... 

Але люди не однотипні гвинтики, 
що сходять з конвеєра, вони виріз-
няються не тільки зовні, але в кож-
ного є свій характер, свої погляди й 
особливості.

Якщо Бог абсолютно не дивить-
ся на те, яка людина, то як пояснити 
заяву Священного Писання: «...але 
в кожнім народі приємний Йому, 
хто боїться Його й чинить правду» 
(Дії. 10:35)? Якщо Богові байдуже, 
як людина ставиться до Нього, то 
Йому повинен бути однаково при-
ємний і той, хто боїться Його, і той, 
хто зневажає Його, але виявляється 
Бог обирає тільки тих, про кого Він 
знає, що вони люблять Його (див. 
Дії 13:22; 1 Сам. 13:14). «Ти (Боже) 
вивідуєш серце й любиш щирість» 
(1Хр. 29:17), — говорить Давид у 
своїй молитві, а Премудрість Божа 
додає: «Я кохаю всіх тих, хто кохає 
Мене, хто ж шукає мене — Мене 
знайде!» (Пр. 8:17). Із цих віршів яс-
но, що Богові не байдуже, кого оби-
рати.

Багато біблійних текстів підкрес-
люють факт обрання Божого і нічого 
не говорять про внутрішні причини 
або підставу для такого обрання. Це 
призводить до того, що деякі люди 
вважають, що причина обрання ле-
жить тільки в Богові, а не в люди-
ні, але придивімося до цих текстів 
більш уважно. Ісус сказав: «Ніхто бо 
не може до Мене прийти, як Отець, 
що послав Мене, не притягне його» 
(Ів. 6:44). А як і кого притягує Отець 
Небесний? Ісус пізніше пояснює: 
«І, як буду піднесений із землі, то 
до Себе Я всіх притягну» (Ів. 12:32). 
Тобто якби не було жертви Хрис-
та, то ніхто не був би притягнутий 
до Отця, але після Голгофи Господь 
притягує всіх.

«...Бо коли вони ще не народи-
лись, і нічого доброго чи злого не 
вчинили, щоб позосталась постано-
ва Божа у вибранні не від учинків, 
але від Того, хто кличе, — сказано їй: 
«Більший служитиме меншому», як 
і написано: «Полюбив Я Якова, а Іс-
ава зненавидів» (Рим. 9:11-13). Чи-
таючи такі рядки, здається, що жит-
тя Якова та Ісава залежало тільки від 
Бога, але, вивчаючи Писання (1М. 
25-33), стає зрозуміло, що хоча діла 
й одного й другого брата були одна-
ково недобрі перед Богом, але їхнє 
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ставлення до Господа було різним. 
Ісаву було чуже духовне життя, він 
був байдужим до Бога свого батька 
Ісаака, первородства й такого іншо-
го. Яків, навпаки, — прагнув до Бога 
й до пізнання волі Його, і Бог, бачив-
ши майбутнє ставлення до Нього й 
одного, й іншого брата та їхню віру (і 
невірство), ще до їхнього народжен-
ня вибрав того, хто був готовий до 
смерті боротися (див. 1М. 32:24-30) 
для того, щоб отримати Божі бла-
гословення. Про це ж говорив Ісус: 
«Не ви Мене вибрали, але Я вибрав 
вас» (Ів. 15:16). А чому Він вибрав 
саме цих? Невже Йому було бай-
дуже, кого обирати? Ні, Ісус сказав: 
«Хто заповіді Мої має та їх зберігає, 
той любить Мене. А хто любить Ме-
не, то полюбить його Мій Отець, і 
Я полюблю його» (Ів. 14:21). Тобто 
Отець Небесний полюбить того, ко-
го Він наперед бачитиме як такого, 
хто любить Сина Його.

Також написано: «Бо то Бог ви-
кликає у вас і хотіння, і чин за до-
брою волею Своєю» (Фил. 2:13). Ви-
рвана з контексту, ця фраза створює 
враження, що дії, що чинить люди-
на і навіть її бажання залежать не 
від самої людини, а від Бога. Але 
значення стає зрозумілішим, якщо 
прочитати початок цього звернення 
Павла: «...зо страхом і тремтінням 
виконуйте своє спасіння. Бо то Бог 
викликає у вас і хотіння, і чин за до-
брою волею Своєю» (Фил. 2:12-13). 
Якщо всі наші бажання й дії справ-
ді залежать тільки від Бога, то який 
сенс пропонувати нам уважно здій-
снювати своє спасіння? При такому 
розумінні фраза, що показує при-

чинно-наслідковий зв’язок, втрачає 
будь-яке значення. Але Павло ясно 
говорить, що причина того, що тре-
ба поводитись у житті обачно, по-
лягає в тому, що в нашому серці Бог 
проводить якісь хотіння й дії. У цьо-
му серці з’являються також спонуки 
й бажання, що витікають із гріхов-
ного тіла, навіяні сатаною і світом 
гріха, і завдання кожного віруючого 
— зробити правильний вибір у цих 
бажаннях і поводитись згідно з тим, 
що хоче Бог, а не світ.

Ще написано: «І всі ті, хто при-
значений був у життя вічне, увіру-
вали» (Дії. 13:48). У цих словах явно 
звучить нотка фаталізму й немину-
чості долі: слухали слово Боже всі, 
але увірували тільки ті, хто був при-
значений якоюсь силою згори. Чо-
му один виявився вартим, а інший 
невартим спасіння? Дух Святий тут 
же відкриває причину, якщо не ви-
ривати текст із загальної оповіді, а 
читати Біблію так, як вона написана. 
«Тоді Павло та Варнава мужньо про-
мовили: «До вас перших потрібно 
було говорити Слово Боже; та коли 
ви його відкидаєте, а себе вважає-
те за недостойних вічного життя, то 
ось до поган ми звертаємось» (Дії. 
13:46). Значить, юдеї, до яких було 
звернене Слово Господнє, самі себе 
зробили не вартими вічного життя. 
Не Бог зробив їх не вартими, і не ви-
на Бога в тому, що вони виявилися 
не передбаченими, а дії і воля са-
мих людей.

І ще один текст, що часто ви-
кликає збентеження: «Отож, кого 
хоче (Бог) — Він милує, і кого хоче 
— ожорсточує. Чи гончар не має 

влади над глиною, щоб із того са-
мого місива зробити одну посуди-
ну на честь, а одну на нечесть?» 
(Рим. 9:18,21). У цьому уривку де-
монструється верховна влада Бога, 
але Павло не дає тут відповіді на 
запитання: «Чому Бог одного ми-
лує, а іншого робить жорстоким?» 
Але продовжуючи міркування про 
те, що Бог має владу робити те, що 
Йому заманеться, Павло вказує, 
що Бог дивиться на людей не як на 
пасивні предмети, а залучає їх до 
співпраці і пропонує змінити своє 
становище: «А у великому домі зна-
ходиться посуд не тільки золотий та 
срібний, але й дерев’яний та глиня-
ний, і одні посудини на честь, а ін-
ші на нечесть. Отож, хто від цього 
очистить себе, буде посуд на честь, 
освячений, потрібний Володареві, 
приготований на всяке добре діло» 
(2 Тим. 2:20-21). Тобто для людей є 
унікальна можливість, на відміну 
від бездушних предметів, — із посу-
дини для низького вживання стати 
посудиною на честь, для почесного 
вживання.

Таким чином, ґрунтуючись на 
словах Ісуса Христа: «Хто увірує й 
охреститься, — буде спасенний, а 
хто не увірує — засуджений буде» 
(Мр. 16:16) і на численних прикла-
дах віри, залишених на сторінках 
Священного Писання, можна з упев-
неністю сказати, що Бог обирає до 
спасіння не будь-яку людину, а тіль-
ки того, хто вірою відповість на за-
клик Христа. 

Тому обрання не безумовне! Во-
но обумовлене вірою людини, яку 
Бог передбачає від вічності.

1
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Скарбниця богословської думки

Воістину, улюблений, немає жодного настільки порочного й сповненого 
незцілимої гнилизни вчення, як учення про долю та фатум. Окрім того, що 
воно вкладає в душу тих, кого звело, богохульну, нечестиву й погибельну 
думку, ще й спонукує говорити про Бога те, чого ніхто ніколи не сказав би 
й про демонів. Воно також руйнує наше життя, усе сповнює хвилювання й 
великого збентеження; і те, що введено Богом і природою через пророків і 

святих мужів для навчання та виправлення, воно руйнує й доводить, що це — 
непотрібно. 

Про долю та провидіння

Іван Золотоустий
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словити? Доки ми не пізнаємо на-
шого спільного Владику? Якщо до-
ля робить поганими чи хорошими, 
то для чого ти даєш поради дитяті, 
для чого остерігаєш? Усе — без ко-
ристі й даремно. Якщо вона робить 
багатими й бідними, то не посилай 
в училища, не давай грошей, не ро-
би нічого з того, що може збільшити 
її майно, але довір усі справи долі. 
Однак ти не відважуєшся на це. Як-
що справді доля існує, то дозволь 
дитині мати стосунки з поганими 
людьми й чинити розпутство разом 
з розпутними: бо ж усе одно, якщо 
це визначено йому долею й назна-
чено Парками, то буде корисно й 
для тебе. Дійсно, кажуть, що є доля. 
Навіщо ж тоді завдаєш клопотів і са-
мому собі, й іншим? Коли ти не від-
важуєшся робити цього, то для чого 
(я говорю про дітей) погрожуєш і за-
лякуєш, і докладаєш безліч зусиль, 
щоб вони стали прекрасними, і не 
покладаєшся на долю? Чому ж ка-
раєш, якщо син стає поганим? Бо ж 
гріх стався не від нього, а від фату-
му, який його підштовхував. Чому ж 
хвалиш, якщо він став добрим? Це ж 
не його чеснота, а фатуму. Краще ж 
сказати: ніхто не буде ні добрим, ні 
поганим. Людина, яка не робить ні 
того, ні іншого з власного бажання, 
але отримує спонуку ззовні, не бу-
де ні тим, ні іншим. Отож, чому ми 
хвалимо мужів? За що ж дорікаємо? 
За що проклинаємо одних і ублажа-
ємо інших? Бачиш, до якої нісеніт-
ниці привело нас вчення про долю? 
Ніхто не цнотливий, ніхто не розпут-
ний, ніхто не користолюбний, ніхто 
не справедливий; і чеснота, і порок 
скасовані, і марно ми введені в це 
справжнє життя, краще ж сказати: 
не марно, а навіть — на нещастя. І 
як безглуздо бути введеному в гріх 
з примусу фатуму, а з іншого боку — 
зносити серйозне покарання під йо-
го ж впливом замість того, щоб тебе 
жаліли та співчували тобі; піддава-
тися ненависті й покаранню замість 
того, щоб мати повагу? Того, хто тер-
пить несправедливість і постраждав 
від насильства, слід не покаранню 
віддавати, а оточувати почестями; 
а ми зносимо й несправедливість, і 
покарання. Що ж може бути більш 
нерозумним за це: за те, що тяжко 
страждаємо, введені в гріх, за це й 

покарані? Доля створила людинов-
бивцю й відбирає життя за те, що 
людина підкорилася їй — який до-
гмат міг би бути більш пагубним від 
цього? Отож, якщо немає Бога, Який 
спостерігає за цим, то ця думка ви-
кривається з іншого боку. Неможли-
во, щоб при такому стані речей не 
було Провидіння. Крім того, якщо 
немає Бога, то яким чином взагалі 
це приведено в порядок? Якщо ж 
існує, то як Він не дбає про це? Як-
що Сам Він створив, то зверни увагу 
на нечестя та надмір богохульства; 
якщо же не сотворив, і якщо не пі-
клується про те, що відбувається, 
то звинувачення не менші за попе-
редні. Бачиш, як з усіх боків тисне 
диявол, який схиляє людей до на-
віженства проти Владики? Ти хочеш 
переконати мене, що віриш долі й 
вона, на твою думку, є важливим 
догматом? Не звинувачуй жінку, 
яка чинить перелюб, і не сповнюй-
ся гнівом, не приводь перелюбника 
в судилище до долі. Якщо побачиш, 
що підкопують стіну, то не захоплюй 
того, хто підкопує, і не домагайся 
покарання йому, тому що зробив 
він це недобровільно, як сам же ти 
й стверджуєш. Знехтуй усіма своїми 
справами, тому що в будь-якому ра-
зі ти матимеш лише визначене до-
лею; покинь золото, скільки б у тебе 
не було його; знехтуй домами, тор-
жищами, рабами, тому що твоя без-
турботність не принесе жодної шко-
ди безтурботності долі. Але ти не 
відважишся ні на що з того, оскільки 
на ділі переконався, що треба засу-
дити догмати про долю. Отож, чо-
му, в усьому засудивши її, прикри-
ваєш себе нею в гріхах? Бачиш, що 
цей догмат внесений не звідкись, 
як тільки від безтурботності та бай-
дужості, від послаблення зусиль до 
самих дій, які ми чинимо, щоб мати 
чесноти. Якщо є доля, то немає су-
ду; якщо є доля, то немає віри, якщо 
є доля, то Бога немає; якщо є доля, 
то немає чесноти, немає пороку, як-
що є доля, то все намарно, усе без 
користі й робимо, й терпимо; немає 
похвали, немає докору, немає со-
рому, немає зневаги, немає законів, 
немає судилищ.

Робить те ж саме, що й той, хто 
намагається переконати хворе тіло, 
яке потребує лікування, до того ж є 
лікарі й готуються ліки, — не корис-
туватися нічим і не позбавлятися  від 
хвороби, але, віддавшись безпеч-
ності та легковажності, чекати жа-
люгідної загибелі. Чи не про це го-
ворить доля? Хай же ніхто не вчить 
нічому корисному, хай ніхто не слу-
хає іншого, який застерігає;  дарем-
но є закони та судді, даремні — до-
рікання та настанови, даремний — 
страх покарання, даремні  — почесті 
та почесні дари, також і нагороди за 
подвиги тим, хто чинить добре! Як-
що ти виявиш турботливість, не бу-
де з цього жодної користі, і якщо ти 
будеш недбайливим, не станеться 
жодної шкоди. Що буде спромож-
ною принести праця? Як той нена-
вантажений і залишений корабель-
никами та кормчими корабель, так 
хай плине людина, віддавши кермо 
розуму пориву бурі! 

Ти хочеш прислухатися до цього 
й нічого не робити для спасіння сво-
го життя? На певний час залишмо 
те, що стосується нашої душі, збоку 
й поговорімо про обставини нашого 
нинішнього життя. Чи повіримо ми в 
долю, яка стверджу так, і чи не буде-
мо ні карати тих, хто допускає про-
ступки, ні навертати на путь істинну 
тих, хто заражений розпутством,  ні 
приводити в суд тих, хто чинить не-
справедливо, ні слухатися законів? 
Я хотів би, щоб це сталося хоча б на 
короткий час, аби на ділі ви мали 
можливість зрозуміти цю згубну та 
шкідливу вчительку зла. Якщо по-
трібно, щоб сталося те, що визначе-
но долею, то хай жоден хлібороб не 
запрягає волів і не тягне плуга, і хай 
не прорізує борозни, і хай не кидає 
насіння, і хай не чекає відповідної 
пори року, і хай не терпить холоду 
й тривалого дощу, і нещастя, і пра-
ці протягом пір року. Хай не точить 
серпа й хай не жне посіяного хліба, 
бо якщо все безсумнівно призначе-
но йому долею й визначено Парка-
ми, то блага прийдуть в дім самі со-
бою; якщо ж Клото поверне верете-
но в протилежний бік, то, хоча б він 
трудився безкінечно, не буде для 
нього жодної межі праці та зусиль. 
Доки нам бути дітьми за розумом? 
Доки ми не перестанемо марно-

1
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Як євреї долю обирали
Юрій ВАВРИНЮК

Гербранд ван ден Екхоут, 
«Жертвоприношення Єровоама у Бет-Елі», 1656, 

Ермітаж, Санкт-Петербург

Уроки історії



21

В існуванні кожного народу, дер-
жави (як, власне, і в кожної окремої 
людини) є моменти, які можна на-
звати доленосними. Маються на 
увазі події чи люди, які докорінно 
змінили хід їхньої історії. Іноді ці 
повороти долі настільки круті та да-
лекосяжні, що навіть найвигадливі-
ший фантазер не зміг би спрогнозу-
вати, як би склалося подальше буття 
народу без тої чи іншої події чи лю-
дини.

Були такі моменти і в історії єв-
рейського народу. Взагалі-то, до-
ля цього народу унікальна: велич і 
ганьба, злети і падіння, слава і зне-
вага. Напевне, жоден із народів сві-
ту не вплинув так на світову історію, 
як цей. І хтозна, якою була б доля 
ізраїльського народу, якби не деякі 
факти його національної біографії.

Унікальність обрання
Перш ніж говорити про один 

надзвичайно важливий епізод єв-
рейської історії, варто згадати, як 
саме вона розпочиналася. Як відо-
мо, історія євреїв бере початок із 
незвичної, з людської точки зору, 
події, що сталася в житті звичайно-
го (а чи справді звичайного?) жи-
теля Месопотамії Авраама. Одного 
разу до нього особисто звернувся 
Сам Бог. Причина, з якої це стало-
ся, була також особливою: Господь 
Єгова, Творець неба й землі, ви-
брав цього чоловіка, щоб той став 
основоположником нового народу. 
І народ цей мав бути особливим. З 
особливою культурою, особливою 
релігією, особливими стосунками з 
Богом. Становлення ізраїльського 
народу було довгим, трагічно-тріум-
фальним та унікальним. А унікаль-
ність полягала в тому, що будував 
його Сам Бог. Він давав чіткі вказів-
ки щодо державного, національно-
го, суспільного та духовного устрою 
єврейського етносу. Ізраїльська дер-
жава була встановлена Самим Бо-
гом за допомогою чудес та надпри-
родних ознак: варто згадати хоча б 
перехід через Червоне море та взят-
тя Єрихону. І ще була одна особли-
вість: у євреїв не було царя. Вірніше, 
царем Ізраїлю був Сам Господь. Са-
ме Він керував народом, якого нази-
вав Своїм, саме Єгова давав вказів-
ки щодо практичного життя нащад-

кам Авраама, очолював військо на 
полі бою, був суддею, охоронцем та 
порадником. Іншими словами, Бог 
особисто будував долю народу ізра-
їльського. А оскільки Він є Мудрим 
Богом, ця доля мала бути щасливою 
та благословенною.

Але Він є ще й люблячим Богом. 
А це значить, що Він не міг дозволи-
ти Собі бути диктатором та повним 
розпорядником долі Свого народу. 
Тому він подарував йому ВИБІР. Так 
само, як свого часу дав його Ада-
мові та Єві. У чому полягав цей ви-
бір? Його можна було б звести до 
простого правила: якщо євреї слу-
хатимуться Бога й виконуватимуть 
Господні заповіді та поради, то ма-
тимуть благословення, силу й добру 
долю, коли ж ні — їх чекатиме про-
кляття та негаразди (див. 5М.11:26-
28).

Історія народу ізраїльського — 
яскрава ілюстрація того, наскільки 
цей Божий принцип дієвий та істин-
ний. Історія злетів та падінь — це іс-
торія послуху чи непослуху Богові. 
Це приклад того, як люди самі оби-
рають свою долю. І особливо яскра-
во це виразилося в обранні євреями 
царя.

Про цю подію детально можна 
прочитати у 8 розділі Першої кни-
ги Самуїлової. Згідно з Господніми 
вказівками, державна та духовна 
влада зосереджувалася в особі суд-
ді та первосвященика. На той час 
ці функції поєднував пророк Саму-
їл. Він очолював військові походи, 
судив народ, звершав священнодії 
в скинії. Але коли постарів, у нього 
не виявилося достойного наступни-
ка: сини вели поганий спосіб життя. 
І тоді народ вирішив «поправити» 
ситуацію: «І зібралися всі Ізраїлеві 
старші, і прийшли до Самуїла до Ра-
ми, та й сказали до нього: Ось ти по-
старівся, а сини твої не йдуть доро-
гами твоїми. Тепер настанови нам 
царя, щоб судив нас, як у всіх наро-
дів» (1Сам.8:4,5).

«Дай нам царя!»
Зрештою, вимога народу не бу-

ла гріхом. Бог, даючи через Мойсея 
Свій Закон, допускав таку можли-
вість (див. 5М.17:14-20). Але цар на 
чолі Божого народу не входив у Гос-
подні плани. Не тому, що сам факт 

присутності царя на ізраїльському 
троні був чимось поганим, а тому, 
що Боже царювання приносило ста-
більність, порядок і благословення. 
Варто згадати хоча б перехід через 
Червоне море, манну, воду та пере-
пілки в пустелі, взяття Єрихону. Який 
земний цар міг би зробити таке? 
Люди-царі, якими б талановитими 
вони не були, не можуть забезпе-
чити максимальне благословення 
народу. І це підтверджує подальша 
історія народу ізраїльського. Почи-
тайте сумні розповіді книг Самуїло-
вих, Царів та Хронік: це здебільшого 
історія царів, які вкривали ганьбою 
народ Божий.

Бог на другому плані
Господь добре знав характер та 

серця людей, їхню примхливість та 
непостійність. Скільки зусиль Він 
витрачав на те, щоб різними спо-
собами навернути їх до Себе! І Він 
добре розумів: якщо вони матимуть 
царя, то ще більше забуватимуть 
про Нього. І за часів Мойсея та суд-
дів вони не часто зверталися до Бо-
га у вирішенні життєвих та духовних 
питань, не завжди шанували Його й 
слухалися. Тому, маючи царя, вони 
більше надій покладатимуть на ньо-
го і ще більше віддалятимуться від 
Господа. Усі національно-держав-
ні питання вони будуть вирішувати 
не з Богом Єговою, а зі своїм пове-
лителем. Іншими словами, Творець 
знав, що євреї, і до того не дуже 
шануючи, відкинуть Його на дру-
гий план. Йому було образливо від 
цього, як батькові, яким знехтували 
діти. «І сказав Господь до Самуїла: 
Послухай голосу того народу щодо 
всього, про що він сказав тобі, бо не 
тобою вони погордували, але Мною 
погордували, щоб Я не царював над 
ними» (1Сам.8:7).

Ціна вибору
У Бога була ще одна причина не 

рекомендувати народові царя. Тво-
рець знав ціну царя і що та ціна буде 
високою. «Тільки конче остережеш 
їх, і розповіси їм право царя. Оце 
буде право царя: він візьме синів 
ваших і поставить собі в колесни-
ці свої та серед їздців своїх, і вони 
будуть бігати перед колесницею йо-
го; і щоб поставити собі тисячників 
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та п’ятдесятників, і щоб орати орку 
його, і щоб жати жниво його, і щоб 
робити зброю військову його та ко-
лесничні приладдя його. А дочок 
ваших забере за мироварниць, і за 
кухарок, і за пекарок. І він позаби-
рає поля ваші, і виноградники ва-
ші, та кращі ваші оливки, і пороздає 
своїм слугам. Він братиме десятину 
з вашої отари, а ви станете йому за 
рабів…» (1Сам.8:9-17).

За свій вибір людина завжди му-
сить платити!

Свобода й право вільного ви-
бору покладають на людину відпо-
відальність за цей вибір. Вивчаю-
чи подальшу історію ізраїльського 
народу, можна побачити, що тягар 
такого вибору часто був надзвичай-
но важким: «…Мій батько вчинив 
був тяжким ваше ярмо, а я додам 
до вашого ярма. Батько мій карав 
вас бичами, а я каратиму вас скор-
піонами!...» (1Цар.12:14). Нерідко 
простий народ стогнав під царським 
ярмом. Історики стверджують, що 
могутність, багатство та сила знаме-
нитого Соломона були збудовані на 
сльозах, рабській праці та зубожінні 
єврейського народу. Нащадки роз-
плачувалися за необдуманий вибір 
своїх дідів. А Бог не хотів, щоб його 
діти страждали.

Дивне партнерство
Ця історія цікава ще й тим, що во-

на розбиває усталені, але не завжди 
правильні погляди щодо Божого ре-
агування на неправильні людські 
вчинки. Переважно побутує така 
думка: будеш слухатися Бога — буде 
все добре, не будеш — Він тебе по-
карає. Це надто примітивний і зде-
більшого неправильний погляд. Бог 
не спішить карати людину, навіть як-
що вона робить щось не так. І наша 
історія — підтвердження цьому.

«Взавтра пошлю до тебе чоловіка 
з Веніяминового краю, і ти помажеш 
його на володаря над Моїм Ізраїле-
вим народом, і він спасе народ Мій 
від руки филистимлян. Я бо зглянув-
ся на народ Мій, бо голосіння його 
дійшло до Мене!» (1Сам.9:16). 

Ви чуєте: ображений, відкинутий 
Своїм народом Бог особисто бере 
участь у неправильному виборі на-
роду! Дивно, правда? Нам, егоїстич-
ним людям, зі спотвореними, злими 

думками, важко зрозуміти таку по-
ведінку Бога. Але ми забуваємо, що 
Він не жорстокий диктатор, а любля-
чий батько.

Проведімо просту життєву пара-
лель. Уявіть, що в родині станеться 
так, що хтось із дітей, яких батьки 
вчили жити правильно, яким під-
казували, яким іноді навіть ставили 
якісь заборони, раптом «збунтував-
ся» і вирішив зробити щось не так, 
як радять батьки. Звичайно, мова 
не йде про якісь радикальні, відвер-
то гріховні чи злочинні дії. Скажіть, 
чи мудрі батьки виженуть таку ди-
тину й відречуться від неї? Навпа-
ки, вони старатимуться, наскільки 
це можливо, уникнути негативних 
наслідків такого вибору, допомага-
тимуть навіть у тих ситуаціях, яких 
вони не схвалюють. Згадаймо при-
тчу про блудного сина: прохання 
молодшого сина віддати НАЛЕЖНУ 
ЙОМУ частку майна не було злочин-
ним, більше того — законним, тому 
батько без суперечок зробив згідно 
з волею сина. Та які наслідки тако-
го вибору?! Але батько залишився 
батьком, незалежно від стану сина.

Бог зважив на думку ізраїльтян, 
Він висловив їм свій біль та несхва-
лення, Він попередив про наслідки 
та високу ціну вибору — і коли на-
род наполягав на своєму, то, як лю-
блячий Батько, важко зітхнувши, 
сказав: «Ну що ж, ви обрали свою 
долю, знехтувавши Моєю, але Я і у 
цій ситуації не залишу вас і допома-
гатиму звести до мінімуму негативні 
наслідки. Я допоможу вам обрати 
царя…»

Що можна і що не можна вірую-
чим?

Історія вибору євреями царя мо-
же багато чому навчити й нас. Вона 
допомагає нам зрозуміти участь Бо-
га у нашій особистій долі. Вона пока-
зує нам, що в Бога є Свої плани що-
до нашої долі — тому Він дає людям 
Свої закони, правила та заборони. 
Ми іноді неправильно розуміємо 
ті обмеження, про які читаємо на 
сторінках Біблії чи бачимо в поміс-
них церквах та об’єднаннях церков, 
вважаючи, що вони надумані, «не-
сучасні», нелогічні. Так само іноді 
думають про батьків діти, яким за-
бороняють кататися на велосипеді 

на швидкісній дорозі чи змушують 
тепло одягатися взимку. Ми забува-
ємо, що воля Божа з її обмеженнями 
та заборонами — це бажання Батька 
допомогти нам збудувати щасливу 
долю.

З другого боку, Бог враховує наш 
особистий вибір, навіть якщо він у 
чомусь йде проти волі Божої. Але 
тоді ми ОСОБИСТО відповідаємо за 
цей вибір, ми особисто платимо ці-
ну за нього. Тому фрази типу: «І куди 
Бог дивиться? Чого Він дав мені таку 
тяжку долю?» некоректні. Не Бог, а 
ми самі, а нерідко ще й за допомо-
гою наших батьків та дідів, обирає-
мо собі долю. Бо скажіть, яка доля 
може чекати дітей батьків-п’яниць 
чи наркоманів? 

По-третє, ця історія ще раз свід-
чить нам про те, що йдучи своєю 
дорогою, обираючи свою волю, на-
віть віруючі люди ризикують в май-
бутньому відійти помалу від Бога. 
Звичайно, в ізраїльтян були ще й ін-
ші причини, але бажання жити «під 
царем» значною мірою відвернуло 
єврейський народ від Бога-Єгови. 

Служителям церкви часто став-
лять питання: «Що можна, а що не 
можна віруючому?» Апостол Павло 
дуже коротко й влучно висловив це 
так: «Усе мені можна, та не все на по-
житок. Усе мені можна, але мною ні-
що володіти не повинно (1Кор.6:12). 
Так що християнину можна все, але 
які наслідки того «можна»? Як пра-
вило, вони важкі та трагічні. Тому 
здоровий глузд підказує: краще слу-
хатися порад Бога — і жити щасли-
во, аніж іти за своїми бажаннями — і 
потрапити в ситуацію, у якій опини-
лися свого часу євреї.

Тож у чиїх руках доля людей та 
народів? Вона — у руках самих лю-
дей. Це значить, що Бог дав нам 
право розпоряджатися нею, обира-
ти свою дорогу. А ще це значить — 
ми маємо право віддати свою долю 
в Божі руки. А Він, як Добрий Батько 
та Мудрий Цар, скерує нас «на пасо-
виська зелені», Він буде Пастирем, 
Який «на тихую воду мене запрова-
дить! І Коли я піду хоча б навіть до-
линою смертної темряви, то не буду 
боятися злого, бо Ти при мені, Твоє 
жезло й Твій посох вони мене вті-
шать!» (Пс.22).

1
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Якось осел одного селянина 
впав у колодязь. Він страшно за-
кричав, кличучи на допомогу. 
Прибіг селянин і сплеснув рука-
ми: «Як же його звідти витягти?» 

А потім розсудив так: «Осел 
мій — старий. Йому вже недовго 
лишилося. Я все одно хотів купи-
ти нового молодого осла. А коло-
дязь майже висох. Я давно мав 
намір його закопати й викопа-
ти новий в іншому місці. Чому б 
цього не зробити тепер? Заодно 
й ослика закопаю, щоб не смер-
дів, коли розкладатиметься».

Він попросив своїх сусідів допо-
могти йому закопати колодязь. Усі 
дружно взялися за лопати й стали 
кидати землю в колодязь. Осел од-
разу збагнув, чим це закінчиться, 
й почав голосно ревіти. І раптом, 
на подив усіх робітників, затих. Ще 
трохи вкинувши землі, селянин ви-
рішив глянути, що там знизу.

Він був вражений від того, що по-
бачив. Віслюк землю, яка падала на 
його спину, струшував і притоптував 
копитами. І дуже швидко, на подив 
усіх, з’явився нагорі — і вистрибнув 
із колодязя! 

…У житті вам буде траплятися 
безліч всякого бруду, щоразу жит-
тя посилатиме його нову й нову 
порцію. Та коли грудка землі впа-
де на тебе, струси її і підіймайся 
нагору, бо тільки так ти зможеш 
вибратися з колодязя.

Кожна з проблем, яка з’явилася 
у твоєму житті, — це ніби камінь 
для переходу через струмок. Як-
що не зупинятися й не здаватися, 
то можна вибратися з будь-якого 
найглибшого колодязя.

Мовою притчі

Ніколи не здавайтеся!
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Родові прокляття: 
доля у спадок?

Ростислав Мурах

Проблема

«…Я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на 
синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить Мене, і 
що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить Мене, і хто дер-

житься Моїх заповідей» (2М.20:5,6).
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Тепер частіше проповідують про родові прокляття 
і дають поради, як від них звільнитися. Щораз частіше 
проповідників будують своє служіння на звільненні від 
проклять. Деколи ці служіння викликають цілу низку пи-
тань, тому що не завжди відповідають євангельській іс-
тині. 

Що ж таке родове прокляття та що насправді гово-
рить про нього Біблія?

У  Біблії ми не знаходимо  терміну «родове проклят-
тя»,  проте є випадки, коли вслід за батьками грішили 
їхні діти і, як наслідок, — пожинали «посіяне».  Для при-
кладу:  «А Ной витверезився від свого вина, і довідався, 
що йому був учинив його син наймолодший. І сказав 
він: Проклятий будь Ханаан, він буде рабом рабів своїм 
браттям»! (1М.9:24,25). Нащадки Хама йшли дорогою 
їхнього праотця і, як наслідок,  пожинали прокляття. На-
роди, яких винищував Господь рукою Ізраїльтян,  були 
потомками Хама — люди, які потопали в ідолопоклон-
стві, оргіях, аморальності та жорстокості.

  «…Я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за 
провину батьків на синах, на третіх і на четвертих по-
коліннях тих, хто ненавидить Мене, і що чинить милість 
тисячам поколінь тих, хто любить Мене, і хто держиться 
Моїх заповідей» (2М.20:5,6). Із цих текстів можна зро-
бити висновок: родове прокляття — це страждання не-
розкаяних дітей через наслідки батьківських гріхів. Від-
разу  зауважимо: 

1. Не кожен гріх, учинений батьками, спричиняє ро-
дове прокляття. Тут мова йде не просто про людей, які 
грішать, — ці люди ненавидять Бога. 

2. Покарання дітей за гріхи батьків поширюється на 
тих, які не каються перед Господом, не відрікаються від 
своїх гріхів, а далі наслідують своїх  батьків і йдуть їх-
ньою  гріховною дорогою. 

3. Родове прокляття діє на  три-чотири покоління. 
4. Бог бажає простити й виявити милість кожному, 

хто приходить до Нього з щирим покаянням.  

Як діє родове прокляття, як воно проявляється,
звідки воно приходить?

Передчасна смерть членів родини, народження ро-
зумово відсталих дітей,безпліддя, злидні — найчастіше 
були наслідками прокляття, які повторюються в кож-
ному поколінні або поширюються на всю родину. По-
одинокі випадки перерахованих вище проблем не слід 
вважати родовим прокляттям. Для прикладу: пошире-
на думка, що  родину Кеннеді ще в минулому столітті  
спіткало прокляття. Так президент Кеннеді був убитий 
у 1963 році, його брат Роберт Кеннеді застрелений че-
рез п’ять років. Брат Р. Кеннеді-молодшого Девід помер 
від передозування наркотиків у 1984 році. Ще один син 
Р. Кеннеді Майкл помер унаслідок нещасного випадку 
під час катання на гірських лижах.  Ще одна смерть на-
здогнала родину Кеннеді в 1999 році. Син колишнього 
президента Джон Кеннеді-молодший загинув в авіака-
тастрофі разом з дружиною Каролін Біссетт і своячкою 
Лорен Біссетт. І, зрештою, у травні 2012 дружину пле-
мінника колишнього президента США Джона Кеннеді 
знайдено мертвою в себе в квартирі в штаті Нью-Йорк. 

За попередніми даними, жінка покінчила життя само-
губством. Описані події дійсно важко назвати збігом об-
ставин. Навіть людині, яка не вірить у родові прокляття, 
не признає існування духовного світу,  важко буде ска-
зати, що це простий збіг обставин.  Пролити світло на 
цю низку трагедій може той факт, що клан Кенеді виро-
бляв «левову» частку алкоголю в Америці. 

Джерела прокляття можуть бути різні. По-перше, ми 
читаємо в Біблії, що сам Бог говорить: «Та станеться, 
коли ти не будеш слухатися голосу Господа, Бога свого, 
щоб додержувати виконання всіх Його заповідей та по-
станов Його, що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на 
тебе всі оці прокляття, і досягнуть тебе: Проклятий ти в 
місті, і проклятий ти в полі! Проклятий кіш твій та діжа 
твоя! Проклятий плід утроби твоєї та плід твоєї землі, 
порід биків твоїх та котіння отари твоєї!» Інший текст, 
який уже цитувався вище, говорить, що Бог карає за 
провини батьків до четвертого покоління. Знаючи цю 
особливість Божого характеру, учні Ісуса Христа, поба-
чивши хворого чоловіка, запитали в Господа про те, хто 
згрішив: той чоловік чи батьки його. 

Другим джерелом може бути батьківське прокляття. 
У Біблії написано досить чітко, що ми маємо шанувати 
батьків. Якщо немає пошани до батьків,  то вступає в 
дію Божий присуд, сказаний в заповіді. Ми уже згадува-
ли випадок, коли Ной прокляв  рід Хама, і це прокляття 
поширювалося з покоління в покоління.  Знав про це і 
патріарх Яків. Коли він обманом захотів забрати бать-
ківське благословення,  він говорить до своєї матері: 
«Може, обмацає мене батько мій, і я стану в очах його 
як обманець, і спроваджу на себе прокляття, а не благо-
словення...» (1М.27:12). Тому батькам слід  бути дуже 
обережними  у своїх висловлюваннях стосовно дітей. 

Ну і, звичайно, джерелом може бути  виголошене 
людиною  прокляття. У Біблії  ми читаємо: «Як пташка 
літає, як ластівка лине, так невинне прокляття не спо-
вниться»  (Пр.26:2). Але тут йдеться лише про незаслу-
жене прокляття, а якщо воно заслужене!? Якщо це про-
кляття виголошує кинута напризволяще матір з малою 
дитиною, обманута чи  зраджена жінка, осиротіла ди-
тина, ошукана людина. Таке прокляття може мати силу 
на кілька поколінь. 

Як людині  звільнитись  від проклять, 
які спричинили її предки?

Щире й сердечне навернення до Христа, покаяння в 
гріхах, принесення гідного плоду покаяння зупинять дію 
родового прокляття і не дадуть йому поширитись далі. 
Приклад: покаяння Закхея.

«Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують 
Божого Царства? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні 
ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужолож-
ники, ні злодії, ні користолюбці, ні п’яниці, ні злоріки, ні 
хижаки Царства Божого не вспадкують вони! І такими 
були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але 
виправдались Іменем Господа Ісуса Христа й Духом на-
шого Бог» (1Кор.6:9-11).

Кров Ісуса Христа — змиває усякий гріх, і не дає по-
ширитись дії усякого прокляття в житті людини, яка щи-
ро кається й приймає Господа в своє серце.
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Людям, які навертаються до Бога і помічають  у сво-
єму житті  дію прокляття, — варто обов’язково зверну-
тись до пастора церкви і, якщо потрібно, — сповідатися 
й звершити відповідну молитву.

Те, що деякі церкви на Заході практикують «інкаун-
тер»*  — може бути наслідком того,  що люди не пе-
режили глибокого покаяння, коли прийшли в церкву, їх 
лише закликали  прийняти Христа у своє серце. Вони не 
мали глибокої бесіди з пасторами церкви до водного 
хрещення, а лише пройшли курс підготовки до нього. І, 
як наслідок, хоч вони й стали членами церкви, не впо-
рядковані духовні питання залишились з ними й надалі.     

Як молитись,  коли ми знаємо про тяжкі, нерозкаяні 
провини наших батьків та членів родини, яких, можли-
во, уже немає серед живих? 

Порадою й прикладом може стати молитва Дани-
їла та священика Ездри: «Ми прогрішилися та чинили 
беззаконня, і були несправедливі, і бунтувалися, і від-
верталися від Твоїх заповідей та від постанов Твоїх. І не 
прислухалися ми до Твоїх рабів пророків, що говорили в 
Твоїм Імені до наших царів, наших начальників та наших 
батьків, і до всього народу землі. Тобі, Господи, справед-
ливість, а нам сором на обличчя, як цього дня для юдея, 
і для мешканців Єрусалиму, і для всього Ізраїля, близь-
ких та далеких, по всіх тих краях, куди Ти їх вигнав за 
їхнє спроневірення, що допустилися його перед Тобою. 
Господи, сором на обличчя нам, нашим царям, князям 
нашим та нашим батькам, що згрішили перед Тобою!» 
(Дан.9:5-8). «Господи, у міру всієї Твоєї справедливости 
нехай відвернеться гнів Твій та Твоя ревність від Твого 
міста Єрусалиму, Твоєї святої гори, бо через наші гріхи 
та через провини наших батьків Єрусалим та народ Твій 
відданий на ганьбу для всіх наших околиць» (Дан.9:16).
Із цих текстів чудово видно, що Даниїл молився не за 
гріхи померлих батьків, а за те, щоб Господь не пораху-
вав нащадкам батьківських провин. Молитва покаяння, 
навернення дітей до Бога зупинила дію прокляття в по-
колінні пророка.

      Варто зазначити, Біблія не вчить нас спеціально 
досліджувати в архівах чи інших джерелах історію свого 
роду, чи немає в ній людей, які мають причетність до 
тих чи інших гріхів. Але якщо нам відомо про вчинений 
батьками гріх, то ми маємо право й  можливість попро-
сити в Господа, щоб Він простив нам наші гріхи й не по-
рахував нам провин наших предків. 

Останнє:  «А всіх поколінь від Авраама аж до Дави-
да — чотирнадцять поколінь, і від Давида аж до вави-
лонського переселення — чотирнадцять поколінь, і від 
вавилонського переселення до Христа — поколінь чо-
тирнадцять» (Мт.1:17).  Дві тисячі років — сорок два по-
коління. Людство живе близько шести тисяч років, це 

приблизно сто двадцять — сто п’ятдесят поколінь, а Бог 
«чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить Йо-
го, і хто держиться Його заповідей» (2М. 20:6). Від днів 
Адама до наших днів пройшло лише близько півтори 
сотні поколінь. А Бог нащадкам тих, хто любить Господа 
і держиться Його заповідей — чинить милість тисячам 
поколінь! Така велика  Його любов і доброта. Божа ми-
лість  незрівнянно вища за суд.

Будьмо тими людьми, які стануть благословенням 
для своїх нащадків на багато поколінь.

1

• Інкаунтер — в перекладі означає зустріч. Ма-
ється на увазі зустріч з Богом. Спеціальне служіння, 
на якому людям (у тому числі й членам церкви) допо-
магають пережити покаяння. Ці служіння деколи су-
проводжуються не євангельською візуалізацією (при-
биванням до хреста аркушів паперу, на яких написані 
гріхи, або спаленням таких аркушів і т.п.).

***
Макс Джукс був атеїстом, який одружився з без-

божною жінкою. 
Історики дослідили долі 560 їхніх нащадків:
— 310 із них померло в бідності,
— 150 стали злочинцями (семеро – убивцями), 
— 100 були відомі як п’яниці,
— більше половини всіх жінок цієї родини були 

проститутками.
На нащадків Макса Джукса влада Сполучених 

Штатів витратила понад 1 млн. 250 тис. доларів.
***

Джонатан Едвардс був сучасником Макса Джук-
са. Він був вірним християнином, у житті якого Бог 
займав перше місце. Його дружиною стала молода 
благочестива жінка.

Історики дослідили долі 1394 їхніх нащадків: 
— 295 чоловік закінчили коледж, 
— із них 30 стали президентами коледжів, а 65 

професорами, 
— 3 були обраніі сенаторами Сполучених Штатів, 
— 3 стали губернаторами штатів, 
— деякі стали послами США в різних країнах, 
— 30 були суддями, 
— 100 стали юристами (один деканом відомої 

юридичної школи), 
— 56 були практикуючими лікарями (один викла-

дав у медичній школі), 
— 75 стали офіцерами, 
— 100 були відомими місіонерами, проповідни-

ками й авторами книг, 
— ще 80 були поважними чиновниками, із яких 3 

були мерами крупних міст, 
— 1 – ревізором казначейства Сполучених Штатів,
— 1 – віце-президентом США.
Жоден із нащадків родини Едвардсів не мав про-

блем із представниками закону.
Від редакції: 
То що ж це? Родове прокляття чи благословення, 

що передається у спадок? А може, це наслідки зрос-
тання у тому чи іншому середовищі або ж правиль-
ного чи неправильного виховання?

Як би там не було, нам варто бути пильними, бо 
доля наших нащадків частково й у наших руках.

Для роздумів



27

За що мені все це?
або Міф про безхмарне життя

Сінді, сімнадцятирічна християнка, поверталася в 
п’ятницю пізно увечері додому своїм автомобілем з 
ресторану, де вона працювала у вільний від навчан-
ня час. Раптом вона побачила щось жахливе — прямо 
їй назустріч посередині дороги мчав автомобіль. Сінді 
спробувала уникнути зіткнення, але авто врізалося в її 
«Шевроле». Від удару Сінді померла. Водій машини, 
яка стала причиною її смерті, був п’яним.

Дворічна Віра  гралася в саду неподалік від дому, ко-
ли її вкусила оса. Обличчя дівчинки вмить опухло. Мати 
одразу ж зрозуміла, що це дуже небезпечно, і дівчинку 
повезли в лікарню, але не встигли. Віра померла по до-
розі. Її батьки й гадки не мали, що в їхньої дитини алер-
гія на укуси ос.

У жінки-індійки, яка належала до найнижчої касти, 
народилося немовля. Всі чотири місяці свого життя во-
но провело в картонній коробці, де й померло від ви-
снаження. Його мати померла через два місяці після 
цього.

У житті багато несправедливості: помирають діти, 
страждають хороші люди, деякі християни пережи-
вають неймовірні муки. І ці хороші люди, які терплять 
страждання, часто кажуть: «За що мені все це? Я цього 
не заслужив! Це несправедливо».

Люди ставлять це питання з покоління до покоління, 
починаючи від древнього патріарха Йова, історію про 
якого можна знайти в Біблії, до рабина Гарольда Кушне-
ра, який написав книгу «Коли з хорошими людьми ста-
ються нещастя».

За цим питанням стоїть думка, що хороші люди, осо-
бливо християни, повинні жити безхмарним життям, 
вільним від боротьби, печалі та страждань.

Та це міф.
Бог ніколи не обіцяв християнам безхмарного життя. 

Він ніколи не казав, що життя буде легким чи що хоро-
шим людям приготовані лише приємні події. Він не га-
рантував комфортного й солодкого життя тим, хто лю-
бить Його і служить Йому.

Але саме так люди думають протягом століть. Хоча, 
якщо уважно читати Слово Боже, можна побачити, що 
ці думки помилкові.

Ісусові учні поставили Учителю вічне запитання: чо-
му страждають люди. Вони вказали Йому на чоловіка, 
який був сліпим від народження.

«Равві! — запитали вони Його. — Хто згрішив, він чи 
батьки його, що народився сліпим?» Ісус відповів: «…Ні 
він, ні його батьки» (Ів. 9:2-3) і зцілив цього чоловіка.

Це ж можна сказати і про більшість нещасть, які ста-
ються у світі. Деякі люди страждають, тому що вони згрі-

Обережно: міф!

шили, наприклад, як чоловік, котрий пограбував мага-
зин і опинився за ґратами. Інші страждають від того, що 
згрішив хтось інший, наприклад, як малюк, який наро-
дився з патологією через те, що його батьки вживали 
кокаїн. Але більшість страждань на землі потрапляє в 
категорію «ні він, ані його батьки».

Коли Бог творив цей світ, Він створив і закони приро-
ди: такі, як закон земного тяжіння, чи закони руху. Ми 
всі живемо за цими законами. Але час від часу ми стає-
мо їх жертвами. Іноді за законом земного тяжіння літак, 
наповнений людьми, падає й розбивається об землю. 
А іноді до катастрофічних наслідків приводять закони 
руху, наприклад, при зіткненні автомобілів. Бог не від-
міняє законів природи для хороших людей.

У житті, дійсно, багато несправедливості. Катастро-
фи, хвороби, трагедії, смерть — все це не оминає хрис-
тиян боком. Насправді, обіцянка, яку найчастіше давав 
Ісус Своїм учням, звучала приблизно так: «У світі будете 
мати скорботу». Але в той же час Він дав християнам 
і впевненість: «…Будьте відважні: Я переміг світ» (Ів. 
16:33).

Християни не звільнені від страждань, але вони під-
готовлені до них, тому що з ними завжди Той, Хто ска-
зав: «…Я з вами у всі дні до закінчення віку» (Мт. 28:20).

Джош Макдауелл, Боб Хостетлер, 
з книги «Не вір усьому, про що говорять»

1
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Пророк сучасності
Історичні постаті
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Про Дитріха Бонхьоффера 
останнім часом пишуть дуже бага-
то, але рідко хто намагається зро-
зуміти особливість, своєрідність, 
несхожісь цієї людини. Бонхьоф-
фера визнають героєм, який кинув 
виклик нацизму та його вождю. 
Але таких героїв у XX столітті було 
тисячі. Велич Дитріха Бонхьоффера 
не тільки в тому, що він був сином 
свого часу й відповів на його потре-
би, а й у тому, що він точно зумів 
передбачити майбутнє й зумів при-
готуватися до нього.

Подвиг німецького пастора поля-
гає не тільки в сміливому прийнятті 
смерті за свободу, але й у мужньо-
му прийнятті майбутнього, у якому 
йому жити було не суджено. Важко 
дивитися в очі смерті, але ще важче 
при цьому зуміти заглянути далі від 
своєї смерті, у завтрашній день люд-
ства, і прийняти його виклик, зна-
ючи, що тебе це вже не стосується і 
майбутнє світу буде жахливим.

Дитріх Бонхьоффер народився 4 
лютого 1906 року в Бреслау в про-
тестантській багатодітній сім’ї. Його 
батько, Карл Бонхьоффер, був відо-
мим лікарем. Дитріх отримав чудову 
богословську освіту в кращих шко-
лах Німеччини й США.

У 1933 році він став один із засно-
вників Сповідуючої церкви Німеч-
чини, яка прямо заявила про свою 
опозицію до нацистського режиму 
й пішла у підпілля. Бонхьоффер по-
стійно протестував проти расової 
політики нацистів. Ризикуючи своїм 
життям, він спас багатьох євреїв, пе-
реправивши їх у Швейцарію. 

Будучи неполіткоректним, Бон-
хьоффер втратив місце в університе-
ті й очолив євангельську семінарію, 
у якій готували пасторів-нонконфор-
містів. У 1936 році йому заборонили 
викладати, публікуватися, виступати 
з публічними промовами.

Богослов’я Бонхьоффера не було 
абстрактним. Він шукав відповіді на 
питання, як правильно розуміти свій 
час, як зробити правильний мораль-
ний вибір, у чому треба бути прин-
циповим, коли виявляти покірність, 
а коли  чинити супротив.

Бонхьоффера вмовляли не по-
вертатися з відрядження із США в 
1939 році, але він і тут вирішив бу-
ти принциповим, аргументуючи це 

тим, що має служити своєму народу 
до кінця: «У мене не буде права бра-
ти участі у відродженні християн-
ського життя після війни, якщо я не 
розділю зі своїм народом випробу-
вання цього часу».

17 січня 1943 року відбулися його 
заручини з Марією фон Ведемайєр, 
однак уже 5 квітня його звинуватили 
в участі у змові та ув’язнили. Після 
провалу змови проти Гітлера в лип-
ні 1944 року Бонхьоффер потрапив 
у гестапо, а потім у концтабір Бухен-
вальд. 8 квітня пастор Бонхьоффер 
провів своє останнє богослужіння в 
камері, а 9 квітня 1945 року був стра-
чений в таборі Флоссенбург.

Останні дні в тюрмі Бонхьоффер 
думає не про політичну ситуацію та 
неминуче падіння режиму Гітлера. 
Він передбачає  грядущу реальність 
безрелігійного світу й попереджує 
про неї, осмислює її, творчо долає і 
змінює.

У той час, як його сучасники тер-
піли на собі владу тоталітарної дер-
жави й безликого натовпу, у якому 
особистість розчинялася повністю, 
Бонхьоффер бачив, як у цьому всьо-
му визріває новий індивідуалізм. Це 
буде індивідуалізм без Бога, хворо-
бливий егоїзм, при якому неспро-
можність вимагає вседозволеності.

Але при всіх зривах і фатальних 
помилках особистість мусить усвідо-
мити себе у своїй свободі та відпові-
дальності. Шлях до Бога пов’язаний 
з подоланням тоталітаризму та стад-
ності в собі, при яких «особистість, 
подавлена видовищем всеохоплю-
ючої влади, позбавляється само-
стійності й відрікається від пошуку 
власної позиції в існуючій ситуації. 
Спілкуючись з такою людиною, про-
сто-таки відчуваєш, що говориш не з 
нею самою, не з її особистістю, а з 
лозунгами та закликами, які оволо-
діли нею».

Пастор приймає майбутній 
«обезбожений» (той, який захотів 
жити без Бога) світ як виклик своїй 
вірі і перевіряє її на міцність — чи 
зможе він достойно відповісти на 
прямі й страшні питання людей, роз-
чарованих у Бозі та Церкві.

Навіть якщо в цьому світі не бу-
де місця християнству, навіть якщо 
християни опиняться у становищі 
гнаної меншості, суспільству треба 
протягнути руку спілкування й допо-

Лікар концтабру Флоссенбюрг 
згадував:
«Через привідчинені двері примі-
щення бараку... я бачив пастора 
Бонхьоффера, який схиляв коліна 
для сокровенної молитви перед 
Господом Богом. Самовідданий і 
проникливий характер молитви 
цього дуже симпатичного чолові-
ка вельми зворушив мене. 
На місці самої страти, проказав-
ши коротку молитву, він мужньо 
піднявся східцями до шибени-
ці... За всю мою майже 50-річну 
лікарську діяльність я не бачив 
людини, яка б помирала у більшій 
відданості Богові.
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моги: «Христос приходив саме для того, щоб при-
нести мир ворогам Бога. І тому місце християнина 
— не в усамітненому затворницькому житті, а в на-
товпі ворогів».

На думку Бонхьоффера, у майбутньому люди 
перестануть розуміти езотеричну мову християн-
ської церкви, тому треба вже тепер долати розрив 
між духовним та світським, церквою та культурою. 
Християнство мусить виразити себе загальнолюд-
ською мовою: «Бути християнином не означає бути 
релігійним у визначеному значенні, а означає бути 
людиною».

Якщо релігійні люди робили Бога замінником 
незнання і опорою для своєї слабкості, то насправ-
ді віруюча людина визнає Бога не як альтернативу 
науці та культурі, а як їхню основу та вищу ідею. Як 
писав Бонхьоффер у своїй «Етиці», «дійсність Хрис-
та включає в себе дійсність світу. Намагатися бути 
християнином без того, щоб бачити й пізнавати світ 
у Христі, означає заперечення Божественного від-
криття».

Нині ми стали свідками виконання багатьох пе-
редбачень Бонхьоффера. Світ став нехристиянським 
і навіть нерелігійним. Але глобальна масова культу-
ра та споживацький світогляд не дають відповідей 
на питання про смисл та ціль життя. А це означає, 
що проповіді, теорії, вірші Бонхьоффера набувають 
нової актуальності, допомагають поєднати набуту 
свободу особистості з усвідомленою відповідаль-
ністю, культурну різноманітність з духовною глиби-
ною, любов до людей і людського з вірою в Бога.

Віра в Бога проявляється вже не стільки в містич-
ному почутті та пізнанні, не стільки в церковному 
служінні та благочесті, скільки у жертовному житті 
ради ближнього: «Наше ставлення до Бога — це но-
ве життя в бутті для іншого». Така віра не підвладна 
кризі зовнішніх форм і зберігає свою силу в будь-яку 
епоху.

Кажуть, що коли Бонхьоффера виводили з каме-
ри на страту, він сказав: «Це не кінець, це початок 
нового життя». Це стосується як його переходу у ві-
чність, так і переходу світу в новий стан, який зі всі-
єю незрозумілістю та складністю, усе ж має у собі 
розвиток, «майбутнє та надію».

Найсміливіші передбачення Бонхьоффера ви-
кладені в його листах з тюрми, адресованих другу-
пастору Еберхарту Бетге, який і став їх видавцем. 
Але вдумливому сучасному читачеві може вида-
тися, що листи адресовані нам. Зі свого часу Ди-
тріх Бонхьоффер хоче щось сказати, попередити, 
підтримати. Сказати про принциповість в будь-яку 
епоху. Попередити про небезпеку втратити себе в 
натовпі чи в егоїзмі, у тоталітарній ідеології чи тота-
літарному релятивізмі. Підтримати у відповідальній 
свободі бути гідною людиною і вірити в Бога, що, у 
принципі, одне й те ж саме.

Михайло ЧЕРЕНКОВ
www.baznica.info

Дитріх Бонхьоффер

Останній вірш, 
написаний Д.Бонхьоффера перед стратою

*  *  *
Це благодать незримими руками
Мені підносить радість й супокій.
У дні ці хочу, прагну бути з вами
І з вами увійти у рік новий.

Ще висне все старе над серцем кожним,
Гнітить серця тягар жорстоких днів.
Дай душам нашим, Господи, тривожним
Спасіння, для якого їх створив.

Простягнеш нам гірку недолі чашу.
У ній по вінця страдництва та мук.
Її візьмемо вдячно і безстрашно
З Твоїх і добрих, і ласкавих рук.

Ти нам бажаєш дарувати й втіху.
Засяє сонце у своїй красі.
Тоді, згадавши все минуле лихо, 
Збагнемо, що Твої, Твої ми всі.

Нехай тепер в пітьмі вогонь палає
Твоєї невгасимої свічі.
Збери нас, Боже. Кожен з нас це знає:
Вогонь Твій яскравіший уночі.

Якщо глибока тиша нас поглине,
Хай співом неба сповниться земля 
І хай до Тебе, Господи, полине
Геть від усіх дітей Твоїх хвала. 

Під благодаті добрими руками
Чекаємо того, що йде на нас.
Увечері та вранці Бог із нами,
Господь із нами повсякчас.

Переклав Василь Мартинюк
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Дарова (від слова «дар», безко-
штовно — примітка редакції) бла-
годать — це смертельний ворог на-
шої Церкви. Наша боротьба нині за 
дорогу благодать.

Дарова благодать означає дар-
мове благодіяння, дармове від-
пущення, дармову святиню; вона 
означає благодать як невичерпну 
комору Церкви, звідки можна лег-
коважно й бездумно черпати по-
вними пригоршнями; благодать, по-
збавлену ціни, позбавлену вартості.

Дарова благодать означає благо-
дать як вчення, як принцип, як сис-
тему, означає прощення гріхів як 
розхожу істину, означає любов Гос-
пода як християнську ідею Бога. Хто 
її приймає, той вже має відпущення 
своїх гріхів. Церква з таким вченням 
про благодать завдяки йому вже 
причасна до благодаті. У цій Церк-
ві світ знаходить дарове прощення 
своїх гріхів, через які не сумує і від 
яких не хоче звільнитися. Дарова 
благодать, опираючись на це, є за-
переченням животворного Слова 
Господнього, запереченням втілен-
ня Слова Божого.

Дарова благодать означає 
оправдання гріха, але не грішника. 
Бо ж оскільки благодать робить усе 
сама — усе може залишатися по-
старому. «Справи наші марнотні». 
Світ так і залишається світом, і ми 
так і залишаємося грішниками й у 
«кращому житті». І живи, мовляв, 
християнине, як і світ, виявляючи се-
бе рівномірно у всьому, і не прова-
дячи — через фанатичну єресь! — у 
благодаті життя, іншого ніж у гріхах!

Дарова благодать — це пропо-
відь прощення без покаяння, хре-
щення без послуху, причастя без по-
каяння в гріхах, прощення гріхів без 
особистої сповіді. Дарова благодать 
— це благодать без наслідування, 
благодать без хреста, благодать без 
живого, втіленого в людину Ісуса 
Христа.

Дорога благодать — це скарб, за-
хований у землі, ради якого людина 
піде і з радістю розпродасть усе, що 
має; це дорогоцінні перлини, за які 

торговець віддає все своє добро; це 
царська влада Христа, ради якої лю-
дина вирве собі око, що спокушує її; 
заклик Ісуса Христа, почувши який, 
учень, що став апостолом, покидає 
свої сіті й іде за Ним.

Дорога благодать — це Добра 
новина, яку треба шукати знову й 
знову, дар, якого треба просити, 
двері, у які треба стукати.

Вона дорога, оскільки кличе йти; 
вона благодать, оскільки велить 
йти за Христом. Вона дорога, тому 
що вартує людині життя; вона бла-
годать, тому що дарує їй справжнє 
життя. Вона дорога, бо засуджує грі-
хи; вона благодать, бо прощає гріш-
ника. Благодать дорога передусім 
тому, що такою зробив її Бог, оскіль-
ки Бог платив життям Свого Сина — 
ви куплені дорогою ціною — і для 
нас не може бути дешевим те, що 
дороге Богу. 

Дорога благодать — це благо-
дать як святиня Бога, яку треба обе-
рігати від світу, яку не можна кида-
ти псам, бо вона, благодать, як живе 
Слово, Слово Боже, яке промовляє 
Він Сам як Йому завгодно. Нам во-
на явлена як милостивий заклик 
йти за Христом, вона прийшла да-
рованим Словом до наляканої ду-
ші й розбитого серця. Вона дорога, 
тому що спонукує людей до тягаря 
Ісуса Христа, вона благодать, тому 
що Христос каже: «Ярмо Моє любе, 
і тягар Мій легкий».

З поширенням християнства і 
зближенням Церкви зі світом усві-
домлення дорогої благодаті посту-
пово втрачалося. Світ був християні-
зований, благодать перетворилася 
на всезагальну чесноту християн-
ського світу. І її можна отримати да-
ремно.

Та чи знаємо ми при цьому, що 
ця дарова благодать стала надто не-
милосердною до нас? Ціна, яку ми 

нині платимо за розвал організова-
ної Церкви, — хіба це не щось інше, 
як неминучий наслідок задаром 
успадкованої благодаті? Задешево 
роздавались благовістя й причастя; 
звершувалися хрещення, конфірма-
ції; відпускались гріхи всьому наро-
ду — без питань та умов; роздали 
святиню людської любові насміш-
никам та невіруючим; постійно при-
чащали потоком благодаті, але рід-
ко хто почув заклик до неухильного 
слідування за Христом.

Оскільки ми не заперечуємо, що 
не йдемо істинно за Христом, що 
ми не повноправні члени істинної 
Церкви, — треба спробувати зро-
зуміти благодать і служити Христу 
в їхніх правильних взаємозв’язках. І 
відтепер ми не повинні більше по-
ступатися. Для нашої Церкви усе 
більш чітко виявляється потреба 
розкрити питання: як же нам жити 
як християнам.

Блаженні ті, для кого йти за Хрис-
том не означає нічого, крім життя, 
яке живиться благодаттю, і благо-
дать не означає нічого, окрім слі-
дування за Христом. Блаженні, хто 
став християнином в цьому сенсі й 
слово благодаті було милосердним 
до нього.

Дитріх БОНХЬОФФЕР,
з книги «Йдучи за Христом»

Дорога благодать
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Дві дороги

На дорогах життя
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Минулого вечора я віз сім’ю до 
бабусі на свято Дня подяки. Три го-
дини в дорозі — і я відчув, що пере-
буваю в дослідницькому центрі тео-
логії.

Час, проведений в машині, напо-
вненій дітьми, навчить вас більше 
розуміти Бога, тому що перевезення 
сім’ї з одного місця в інше спорідне-
не з тим, як Господь Бог переносить 
нас із цього світу у Свій світ. А деякі 
найбільш напружені години припа-
дають на ті моменти, коли пасажир 
та водій не можуть дійти згоди щодо 
пункту призначення.

Подорож є подорожжю, неза-
лежно від того, чи пунктом її призна-
чення є стіл Дня подяки чи банкет-
ний стіл у раю. Для тієї й іншої ман-
дрівки потрібні терпіння, хороше 
знання дороги й водій, упевнений 
у тому, що свято в кінці шляху варте 
хвилювань у дорозі.

Той факт, що мої пілігрими були 
у віці до семи років, тільки збагатив 
мої знання.

Поки плинули хвилини, склада-
ючись у години, а машина котилася 
пагорбами, я почав ловити себе на 
тому, що в моїх словах, звернених 
до дітей, звучить щось знайоме. Я 
чув їх раніше — від Бога. Несподіва-
но машина перетворилася в клас. Я 
зрозумів, що протягом кількох годин 
робив те, що Господь робить століт-
тями: підбадьорював мандрівників, 
які надають перевагу тому, щоб від-
почивати, не докладаючи зусиль.

Я поділився своїми спостережен-
нями з дружиною, і ми стали від-
шукувати схожість між цими двома 
подорожами. Ось — деякі з них, під-
мічені нами.

Щоб добратися до пункту при-
значення доводиться говорити «ні» 
на деякі прохання. 

Якби батьки під час подорожі ви-
конували кожне прохання кожної 
дитини, можете собі уявити наслід-
ки? Ми ледве б повзли з набитими 
шлунками від одного кіоску з моро-
зивом до іншого. Нашою метою був 
би попкорн, а дорожні нотатки скла-
далися б з меню в кафе.

«Їдьмо до вишневого напою. Те-
пер вперед на північ до бутерброда 
з сиром і червоним перцем. Там зу-
пинка за апетитною закускою, а по-

тім наліво до величезної піци. Так, 
тепер від кафе з бутербродами і га-
рячими сосисками їдь по головній 
магістралі з тими п’ятьма магази-
нами з продуктами на винос і, зре-
штою, до туалету...»

Можете собі уявити хаос, якби 
батьки потурали кожній забаганці 
дітей?

Можете собі уявити хаос, якби 
Господь потурав кожній нашій заба-
ганці?

«Ні» — дуже потрібне слово, яке 
треба брати з собою в подорож. 
Пункт призначення має бути над 
вершковим морозивом з фруктами, 
сиропом з горіхами та іншим. «Бо 
Бог нас не призначив на гнів, але 
щоб спасіння одержали Господом 
нашим Ісусом Христом» (1Сол. 5:9).

Зверніть увагу на призначення 
від Бога для вас — спасіння.

Найбільше бажання Бога полягає 
в тому, щоб ми добралися до пункту 
призначення. У мандрівці з Ним є зу-
пинки, які дають силу для подорожі. 
Але Бог невдоволений зволіканням, 
що затримує нас на шляху. Коли Йо-
го генеральний план наштовхується 
на опір наших земних хотінь, треба 
приймати рішення. А хто відповідає 
за подорож? 

Якщо Господь має обирати між 
задоволенням наших земних ба-
жань і нашим спасінням, то ви здо-
гадуєтеся, що Він обере?

Я — так.
Будучи на місці водія, як батько 

своїх дітей, я розумію, що відпові-
дальний за них. Але, займаючи міс-
це пасажира як дитя свого Отця, я 
забуваю, що відповідальний — Він. 
Я забуваю, що Господь більше хви-
люється про мою долю, ніж про мій 
шлунок (хоча він влаштований не 
так вже й погано). А я скаржуся, ко-
ли Він говорить «ні».

Прохання, з якими минулого ве-
чора дорогою до бабусі зверталися 
до мене мої діти, не були поганими. 
Вони не були несправедливими. Во-
ни не були обурливими. Ми, звичай-
но ж, купили їм кілька стаканчиків 
морозива і кока-колу. Але виконува-
ти більшу частину прохань не було 
необхідності, хоча моя чотирирічна 
донька напевно заперечиила б цей 
факт. На її думку, ще одна склянка 
напою була просто необхідна для її 

щастя. Та мені відомо інше, тому я 
кажу «ні».

Факт відмови заперечив би й со-
рокарічний чоловік, оскільки, на йо-
го думку, йому для щастя не виста-
чає тільки нового начальника. Але 
Господь знає інше, тому каже «ні». 
Не погодилася б з відмовою й трид-
цятилітня жінка. На її думку, такий 
чоловік, з такою зарплатою і таким 
іменем — якраз те, що їй потрібно 
для щастя. Але її Небесний Отець 
більш стурбований її душею, ніж до-
рогою до вівтаря, каже: «Не поспі-
шай, почекай трохи. Там за поворо-
том на тебе чекає кращий вибір».

«Чекати?! — протестує вона, — 
Скільки ще я маю чекати?»

А це питання відкриває нам дру-
гу схожість між двома подорожами.

У дітей відсутнє поняття часу та 
відстані. 

«Ми будемо на місці через три 
години», — кажу я. — «А скільки це 
три години?» — запитує середня. Як 
пояснити дитині час, про який вона 
нічого не знає? — «Ну, це як три на-
ші вулиці», — вигадую я. Дівчатка в 
унісон застогнали: «Три наших вули-
ці?! Та це ж — вічність!»

Справді, для них так воно і є.
І для нас, напевно, також.
Той, Який «вічно пробуває», ви-

значив Своє місце попереду коман-
ди пілігримів, які увесь час допиту-
ються: «Господи, ну, скоро? Скільки 
ще?»

«Скільки ще я повинна стражда-
ти від цієї хвороби?»

«Скільки ще я повинна терпіти 
свого чоловіка?»

«Скільки ще я повинна оплачува-
ти ці рахунки?»

Ви насправді хочете, щоб Все-
вишній вам відповів? Ви ж знаєте, 
Він відповість. Може відповісти тут 
же й одразу, та ще й вкаже дату: 
«Ще два роки хвороби», «У шлю-
бі решту життя», «Ще десять років 
оплати рахунків».

Але Він рідко так відповідає. За-
звичай Він пропонує зіставити «тут і  
одразу» з «там і потім». І коли ви по-
рівняєте це життя з тим життям, це 
життя не таке вже й довге. 

Наші дні на землі схожі на тінь 
(див. Пс.143:4). Життя кожної люди-
ни не довше подиху (див. Пс.77:39). 
Ви — туман, який ненадовго 
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з’являється, а потім зникає (див. 
Як.4:14). А людина? Її дні, як цвіт. 
Вона розквітає, як квітка польова, ві-
тер зриває й відносить її, а місця, де 
вона росла, ніхто не пам’ятає (див. 
Іс.40:6-7).

І я, як батько, кажу дітям: «Це ко-
ротка подорож. Ми майже приїха-
ли».

Я знаю, де це місце. Я бував там 
раніше. Я їздив цією дорого. Мені 
відомий маршрут. Для мене це не-
складне завдання. А для дітей ця 
відстань безкінечна.

Тому я зробив ще одну спробу: 
«Тільки уявіть собі, як буде чудо-
во…» І продовжував описувати: «Ін-
дичка, соус, пироги… Обіцяю, подо-
рож буде вартувати витраченого ча-
су, коли ми доберемося до бабусі».

Та вони все ще стогнали.
І це підказало нам третю схо-

жість. 

Діти не вміють уявити нагороду.
Для мене шість годин дороги не-

велика плата за мамин торт з полу-
ницею. Я не заперечую проти по-
їздки, тому що знаю про нагороду. У 
мене за поясом, у буквальному сен-
сі, три десятиліття «Днів подяки». 
Уже в дорозі я можу відчути смак 
індички, почути сміх за обіднім сто-
лом, відчути запах диму з каміна.

Я можу витерпіти подорож то-
му, що мені відомий її кінець, мої ж 
доньки забули про це. Зрештою, во-
ни ще надто маленькі, та й взагалі, 
діти легко забувають. Крім того, їм 
невідома дорога, і настає темрява. 
Вони не бачать, куди ми їдемо, тому 
моя робота, як батька, направляти 
їх.

Я намагаюся допомогти їм поба-
чити те, чого вони не бачать.

Я розповідаю, як біля озера ми 
будемо їсти качку. Як ми будемо 
гойдатися на гойдалках, і що вони 
зможуть провести вечір з кузинами. 
Ми розмовляємо про те, як будемо 
спати на підлозі у спальних мішках, і 
про те, що не треба йти в школу.

І, здається, це спрацьовує. Їх бур-
чання стихає, як тільки мрія набуває 
реальних обрисів і стає виразною 
кінцева мета. Можливо, саме тому 
в апостола Павла зберігався стимул 
до служіння, що він чітко бачив наго-
роду. «Через те ми відваги не трати-

мо, бо хоч нищиться зовнішній наш 
чоловік, зате день-у-день відновля-
ється внутрішній. Бо теперішнє лег-
ке наше горе достачає для нас у без-
мірнім багатстві славу вічної ваги»  
(2 Кор. 4:16-17).

Не просто змусити трьох дівчаток 
віком до семи років побачити міс-
це, де вони ніколи не були, особли-
во якщо дорога вибоїста… пізня го-
дина… попутники хочуть перервати 
подорож і отримати номер в мотелі. 
Нелегко зосередити свій погляд на 
тому, чого не бачиш.

Але мене змушує посміхнутися 
одна фраза з Другого послання до 
корянтян, яку ви тільки що прочита-
ли: «теперішнє легке наше горе».

На місці Павла я б не сказав це 
так. Прочитайте, що стоїть за легким 
горем (рос. «кратковрененное стра-
дание»), і, думаю, ви погодитеся зі 
мною:

— тюремне ув’язнення;
— покарання батогом п’ять разів;
— зустріч із смертю віч-на-віч;
— покарання різками три рази;
— побивання камінням;
— три рази мало не затонув ко-

рабель;
— опинявся на безлюдному ост-

рові;
— не мав пристановища;
— жив у постійній небезпеці;
— терпів голод і холод  (див. 

2Кор. 11:23-27).
Довгі й важкі випробування — 

напевно. Смертельні недуги та без-
кінечні біди — без сумніву, але щоб 
легке горе?! Як він міг так назвати 
нескінченні тяготи?

Він же й пояснює. Бо бачив вічну 
славу, у порівнянні з якою «все ре-
шта ніщо».

*   *   *
Можна ще декілька рядочків від 

душі?
Для декого з вас подорож ста-

ла довгою. Дуже довгою, та ще й 
шторм. Я аж ніяк не хочу применши-
ти труднощів, із якими вам довело-
ся стикнутися на довгому життєвому 
шляху. Дехто з вас переніс на своїх 
плечах тягар, який мало кому під си-
лу. Ви віддали останній поклін бать-
кам. Вас позбавили мрії усього жит-
тя. Ваше тіло немічніше, ніж дух, що 
живе у вас. У сім’ї не терплять вашої 

віри. Ваша зарплата не може покри-
ти прожиткового мінімуму, і викли-
ки долі сильніші від ваших можли-
востей протистояти їм.

І от ви стомилися.
І вам важко побачити Пристано-

вище крізь морок шторму. Вас ва-
бить спокуса зійти на обочину до-
роги, втекти подалі. Ви хочете йти 
далі, але бувають дні, коли дорога 
видається безкінечною. Дозвольте 
мені підбадьорити вас, провівши ще 
одну, останню паралель між вашим 
життєвим шляхом і подорожжю мо-
єї сім’ї того вечора.

Це варте того! 
Коли я пишу ці рядки, обід до 

Дня подяки закінчився. Мої ноги 
впираються в камін. Підставка, на 
якій я пишу, лежить на колінах. 

Я маю чудову нагоду подрімати, 
тільки-но закінчу цей розділ.

Індичка з’їдена. Підливка з гуся-
чих нутрощів з апетитом вилизана. 
Стіл чистий. Дітвора мирно сопе, у 
сім’ї спокій.

Коли ми сьогодні сиділи за сто-
лом, ніхто не говорив про довгу по-
дорож, здійснену нами. Ніхто не 
згадав про прохання, яких я не задо-
вольнив. Не було образ на мою ногу, 
яка тиснула на педаль акселератора, 
коли серця зосереджувалися на ба-
нанових напоях. Ніхто не скаржився 
на пізній час приїзду.

Учорашнє випробування забуло-
ся в радості сьогоднішнього дня.

Це те, що мав на увазі Павло. Гос-
подь ніколи не говорив, що шлях 
буде легким, але стверджував, що 
пункт призначення буде вартим то-
го.

Пам’ятайте, Господь, можливо, 
не зробить того, що ми хочемо, але 
Він буде робити те, що правильно... 
і найкраще для нас. Він Батько руху 
вперед. Довіртесь Йому. Він забере 
вас додому. А випробування жит-
тєвого шляху забудуться в радощах 
свята.

А тепер, перепрошую, я піду спа-
ти: трохи стомився від подорожі й 
відчуваю, що було б непогано відпо-
чити.

Макс ЛУКАДО

1
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Спостерігаючи за сучасним сві-
том, французький соціолог Жак Ел-
люль зауважив одну вражаючу тен-
денцію: коли християнська Єван-
гелія проникає в суспільство, вона 
зазвичай породжує цінності, які, як 
це не парадоксально, суперечать 
Євангелії. Чи же зумовлене таке 
дивне явище?

Розгадку я знайшов у працях Гор-
дона Косбі — засновника й пастора 
«Церкви Спасителя» у Вашингтоні. 
Косбі зауважив, що в християнських 
суспільствах з високим рівнем по-
свячення відправною точкою зазви-
чай є відданість служінню, яка вияв-
ляється в дисциплінованому житті. 
Групи, які формуються на принципах 
посвячення й дисципліни, зазви-
чай досягають достатку, однак, зре-
штою, саме цей успіх руйнує дисци-
плінованість і веде до потакування 
своїм бажанням і занепаду. 

Косбі назвав цей принцип «чер-
нецьким циклом». Перші бенедик-
тинці багато трудилися, розчищаю-
чи ліс і обробляючи землю. Вируче-
ні гроші вони вкладали в дренажні 
системи, поголів’я худоби й посіви. 
Через шість століть, згідно з істори-
ком Полом Джонсоном, «абатства 
бенедиктинців практично переста-
ли бути духовними закладами. Вони 
перетворилися в колегіальні синеку-
ри», а більшість бенедиктинців ста-

Людський цикл

ли «інертними паразитами з вищих 
прошарків суспільства».

Цей же цикл повторили доміні-
канці, єзуїти й францисканці. Усе по-
чиналося зі сплеску посвячення та 
дисципліни, які привели до періоду 
процвітання, а потім відбувалося 
зрушення в бік догоджання тілу, по-
ки не з’являвся якийсь реформатор, 
котрий починав відроджувати ідеї 
засновника ордену. І протестантські 
реформатори стикалися з тією ж 
проблемою.

Як показує Старий Заповіт, під 
цей шаблон потрапляють навіть ці-
лі народи. Напевно, цю тенденцію 
було б краще назвати не «чернець-
ким», а «людським» циклом. Почи-
наючи з короткочасного перебуван-
ня Адама та Єви в раю, людські іс-
тоти виявляють видатну нездатність 

справлятися з процвітанням та успі-
хом. Ми звертаємося до Бога у труд-
нощах і забуваємо про Нього, коли 
все налагоджується.

Бачачи підтвердження цієї тен-
денції в найрізноманітніших кра-
їнах, я краще розумію, чому Ісус 
попереджував про небезпеку ба-
гатства й назвав бідних та гнаних 
«блаженними». Разом з тим я не-
покоюся за власне суспільство, яке 
переважно покладається на своє ба-
гатство й силу. Чи можемо ми в часи 
достатку знайти спосіб зруйнувати 
«чернецький цикл»? Від відповіді 
на це питання може залежати наше 
майбутнє благополуччя.

Філіп ЯНСІ

1
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Анатолій Коренівський — завідувач відділу медіаслужіння Церкви християн віри євангель-
ської України, відомий багатьом насамперед як кобзар-християнин, який під акомпанемент 
бандури виконує християнські пісні. Український народний інструмент та своєрідний автор-
ський спів створюють благоговійну атмосферу поклоніння Господу та вдячності за Україну. Мі-
сіонери раптом згадують про свою національну приналежність. І чи знали б вони Господа, і 
чи були б місіонерами, якби з’явилися на світ не на благодатній українській землі, а десь на 
російських обширах чи в степах Казахстану?

Інтерв ’ю

Співай для Господа, 
моя бандуро!
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— Анатолію, у спілкуванні з то-
бою мені впадає в очі твоя інтелі-
гентність і посвята праці. Цікаво ді-
знатися про обставини твого навер-
нення до Господа.

— Я народився в Києві. Моя ма-
ма — вихователька в дитячому сад-
ку, а тато — інженер-будівельник. 
Про Бога в нашій родині майже ні-
чого не розповідали. Але Божа лас-
ка була над нашим домом. На пер-
ший погляд, моє навернення було 
чисто випадковим, але це був наслі-
док євангелізаційної праці церкви, 
яка виконувала Божу волю — поши-
рювала знання про спасіння в Ісусі 
Христі. Одного разу в дитячому сад-
ку, де працює мама, з’явилося ого-
лошення, що місцева євангельська 
церква відкриває недільну школу з 
вивченням англійської мови. Моїй 
мамі дуже захотілося, щоб я зі стар-
шим братом вивчив англійську — і 
вона нас завела туди. Божі плани бу-
ли інші, ніж у мами — ми залишили-
ся в церкві. Віруючі дали нам любов 
і ласку, яких так потребували наші 
душі. І так я, ще дитина, потрапив 
у церкву й почув Боже Слово. Хоча 
батьки й не спонукали відвідувати 
недільну школу, але, слава Богу, і 
не забороняли. Коли мені було оди-
надцять років, я покаявся в христи-
янському таборі «Світанкова зоря», 
що на Рівненщині. Так Господь пра-
цював над моїм серцем, будуючи 
мою віру.  

— Я був свідком, як твоя банду-
ра промовляла до сердець учасни-
ків 18 конференції місії «Голос на-
дії», надихаючи їх любити Господа 
й Україну. Мабуть, цей народний 
інструмент — твоє захоплення від 
самого дитинства, настільки ти ним 
віртуозно володієш.

— Ні, моїм захопленням до 
дев’ятого класу був футбол. Це бу-
ло корисно для мого здоров’я та 
вберегло мене від поганих звичок 
та компаній. А бандура стала мо-
їм улюбленим інструментом, коли 
вступив у Стрітівську школу кобзар-
ського мистецтва (Київська область, 
Кагарлицький р-н). До того чотири 
роки навчався в музичній школі гри 
на фортепіано.  Після закінчення 
кобзарської школи вступив на пе-
дагогічно-музичний факультет На-
ціонального педагогічного універ-

ситету ім. М. Драгоманова. Як коб-
зар, мав певні успіхи: був лауреатом 
міжнародного конкурсу кобзарсько-
го мистецтва ім. Григорія Китастого. 
Можливо, тому мене й запросили 
в Національну капелу бандуристів 
України вже після першого року на-
вчання в університеті (мені тоді бу-
ло 20 років). У капелі я мав великі 
можливості для професійного зрос-
тання. Часті концерти. Об’їздив усю 
Україну. Був в Азербайджані на від-
критті пам’ятника Т. Шевченку, де 
був і Президент В.Ющенко, був у 
Москві. Виступав на багатьох захо-
дах державного рівня.

— Але все-таки ти покинув на-
ціональну капелу бандуристів. Чим 
ти мотивував свій учинок і чи не 
жалкуєш?

— Зовсім не жалкую. Просто я 
бачу, як дивно Господь повів мене 
по житті. Я бачу, що багато служінь, 
які я виконую нині, я б не виконав, 
коли б залишився в колективі. А по-
кинув його, бо прославляв своїм 
даром не Бога, а композиторів чи 
інших людей. Крім того, зміст бага-
тьох пісень, які доводилося викону-
вати, не відповідає нормам христи-
янської моралі. І я, як християнин, 
не хотів співати такі пісні, не хотів 
працювати на систему цього сві-
ту, бо вважаю себе представником 
іншого світу, Божого, бо представ-
ляю інші цінності. І я вирішив мак-
симально присвятити свій час і свій 
талант на служіння Господу. 

— І в чому полягає твоє служіння?
— У збиранні та поширенні хрис-

тиянської аудіо- та відеопродукції. 
Тепер це називається медіаслужін-
ням. Що це значить? Я збираю про-
повіді, свідчення, семінари, радіо-
передачі, які корисні для будування 
віри і є благословенням як для не-
віруючих, так і віруючих, — і поши-
рюю цю інформацію між членами 
церкви та світськими людьми. Спо-
чатку робив це самостійно, потім як 
помічник у відділі медіаслужіння 
Церкви християн віри євангельської 
України, а тепер — як основний пра-
цівник цього відділу. Бог зміцнив 
мене в цьому служінні, я бачу Його 
допомогу й успіх у праці. Він благо-
словляє.  А ще я, як співак-кобзар, 
їжджу з бандурою по церквах, тюр-
мах, різних євангелізаційних слу-

жіннях, прославляючи ім’я Господа 
талантом, який Він мені дав.

— Така зайнятість у служінні не 
заважає тобі налагоджувати тісніші 
стосунки з Богом?

— Якщо не пильнувати, то може 
заважати. Будь-якому служителю, 
у якого багато обов’язків, потрібно 
бути обережним, щоб його служін-
ня не залишилося без Бога. Потріб-
но пам’ятати, що ми служимо саме 
Богу. Нашим основним мотивом у 
праці має бути вдячність Господо-
ві, що Він нас спас, а основним на-
шим бажанням — виконати волю 
Божу. Це найкраще — бути в центрі 
Божої волі. Виконуючи своє служін-
ня, основними своїми обов’язками 
вважаю молитву й читання Біблії. 
Я навіть влаштував собі молитовні 
прогулянки. Уранці чи увечері йду 
в парк, що біля мого дому, — там 
спілкуюся з Богом, молюся, розду-
мую над Словом Божим. Так стара-
юся зближуватися з Богом.

— Ти бачиш, що багато твоїх ро-
весників-християн кинулися в за-
робітки, пасивні в церкві, байдужі 
до навчання. Що ти на це скажеш? 

— Фінанси ніколи не повинні бу-
ти ціллю в житті. Якщо ми для того 
живемо, щоб заробляти гроші, а далі 
просто існуємо, тішачи себе, що ми 
спасенні, і не ставимо перед собою 
гідної мети, — то цей рівень христи-
янства, спрямований на самозбере-
ження, дуже низький. Треба шукати 
високих цінностей, високих цілей, 
високого поклику в Ісусі Христі. 

Потрібно розвиватися, навча-
тися, бо якщо людина цього не ро-
бить, вона деградує. Не може бути 
зупинки. Є рух вперед або назад. І 
якщо не прикладаємо зусиль, щоб 
рухатися вперед, ми скочуємося на-
зад. Дуже важливо постійно навча-
тися: чи офіційно, чи практикувати 
самонавчання – досліджувати Бі-
блію, читати та конспектувати книж-
ки, слухати проповіді, бути на семі-
нарах та конференціях, записувати, 
аналізувати. Світ тепер освічений, 
тому й нам потрібно мати освіту. А 
Бог ті знання, що маємо, знає як ви-
користати. Чим більше ми маємо 
ресурсів – різних знань, умінь, тим 
більше ми можемо зробити в ім’я 
Господа.  

Розмовляв Василь Мартинюк
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Історія підкови

Алегорія

Наталія ТАРАСОВА
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У запиленому й темному кут-
ку кузні підкові було дуже затишно 
та спокійно. І навіть подобався за-
пах пилу. Інші предмети стогнали й 
скаржилися, мріючи швидше потра-
пити на ковадло. Але підкова зовсім 
не хотіла, щоб сильні руки майстра 
витягли її з купи непотрібного залі-
за, поклали в палюче полум’я, а по-
тім били важким молотом. Ну ні! Її 
влаштовувало тихе й спокійне жит-
тя, яке вона тепер провадила.

А колись-же було зовсім по-
іншому. Вона була підковою на ко-
нячій нозі, причому на передній 
правій. Звичайно, усі труднощі па-
дали на неї — підкову. Вона й доте-
пер пам’ятає, як її постійно било об 
дорогу, як гострі камінці впивалися 
в неї, а колючки нещадно кололи.

Підкова не переставала скаржи-
тися на свою долю. Їй було найгірше 
— вона була в цьому впевнена. То-
му варто було тільки коневі спини-
тися, як підкова починала бурчати. 
Зазвичай ніхто не смів їй перечити. 
Та й зробити це було неможливо. 
Скажу вам по секрету, підкова була 
надто балакучою. Тому й колеса, і 
віз, і кінь слухали її мовчки. Але во-
ни їй зовсім не співчували, тому що 
самі щодня важко працювали, до-
помагаючи людям.

Тільки плуг одного разу сказав 
їй, як глибоко вона помиляється. А 
сталося це навесні в полі, де підкова 
побачила, як він своїм єдиним го-
стрим зубом глибоко прорізує зем-
лю. 

— Оце-то роботка! — позаздрила 
вона плугові. — Рий собі м’яку зем-
лю, і жодних проблем. Та кращу від 
твоєї роботи я знаю тільки одну — 
висіти над дверима дому й прино-
сити щастя. Моя подруга потрапила 
на цю службу, і я тепер пристрасно 
мрію стати щасливою підковою. Але 
мені ніяк не вдається загубитися.

— Ой, підково, яка ж ти нерозум-
на. Кожному з нас дана праця по 
силі. Повір мені — орати землю не 
так вже й легко. Мене також дряпає 
каміння і коріння рослин, а орач на-
лягає на мене всім тілом, щоб глиб-
ше зворушити землю. А висіти над 
дверима нерозумно. Це не прино-
сить жодної користі. Ми не можемо 
нікому принести щастя, коли байди-
куємо.

Але підкову не вразили ці слова, 
вона, як і раніше, вважала, що орати 
землю набагато легше, ніж бути під-
ковою на нозі коня. Бачачи це, плуг 
вирішив навести останній, найваж-
ливіший аргумент.

— До того ж, я дуже швидко ржа-
вію. Ось поглянь, — і він висунув із 
землі свій гострий зуб, який справді 
був укритий іржею.

—  Який жах, —  вигукнула під-
кова, —  І ти дозволяєш так знуща-
тися над собою? Для чого це тобі? 
Дійсно, твоя праця найбільш небла-
городна.

— Помиляєшся, —  відповів плуг, 
—  я готую ґрунти до посіву. Потім 
сіяч кидає туди зерно, і воно прине-
се багатий урожай. Ось що справ-
ді приносить людям щастя —  хліб, 
який рятує їх від голодної смерті. 
А ми з тобою допомагаємо хлібові 
рости.

— Фу, — відповіла підкова, — Як 
все це нудно й одноманітно, та ще й 
до того ж боляче.

З того дня мрія загубитися, а по-
тім бути знайденою кимось невід-
ступно переслідувала її. Вона скар-
жилася й нарікала ще більше. Ко-
ли кінь пускався галопом, підкова 
намагалася оминути камінці, скло 
чи колючки, які завдавали їй болю. 
Зрештою, вона вже й не так міцно 
трималася на копиті. А в один пре-
красний день здійснилася її мрія. 
Оминаючи великий камінь, підкова 
злетіла з ноги коня. Вона не змогла 
стриматися від радісного вигуку, 
коли зрозуміла, що вільна. Гучно 
дзенькнувши, підкова відлетіла в 
придорожню траву. 

— Ну, от, — подумала вона, за-
дихаючись від радості, — зараз 
мене знайдуть, а потім повісять на 
ґанку, прямо над дверима, і я стану 
важливою та благородною особою.

Вона хотіла підстрибнути, але це 
їй не вдалося. Тепер, лежачи в траві, 
вона не могла рухатися. Ну, нічого, 
ще зовсім трохи — і в неї почнеться 
інше світле життя. Підкова напруже-
но чекала, прислухаючись і вдивля-
ючись у далечінь. Але все, що вона 
чула — шум трави та спів пташок, а 
бачила над собою лише стеблини 
рослин і павучків та жучків. Та її зо-
всім не тішило споглядання приро-
ди, до того ж земля була вологою, 

а це дуже шкідливо для її залізного 
тіла.

— Якщо на те ваша воля, я при-
крию вас своїм широким листком, 
— звернувся до підкови старий ло-
пух. Він був дуже радий новій сусід-
ці.

— У жодному разі, — обурила-
ся підкова. — Я не просто підкова, 
я приношу щастя. Мене мають от-от 
знайти.

Лопух замовк, ображений. А 
сонце припікало, і до полудня навіть 
густа трава не рятувала підкову від 
палючого проміння.

— Немає нічого гіршого, як лежа-
ти на вологій землі під палючим со-
нячним промінням, — поскаржила-
ся вона лопухові. Але той нічого не 
відповів їй, і, звичайно ж, не запро-
понував свого листя як парасолю.

Чи варто оповідати про те, як 
довго підкові довелося пролежати 
в траві? Спочатку вона всім розпо-
відала, що приносить щастя, і люди 
просто з ніг збилися, намагаючись 
знайти її. Та через місяць її опти-
мізм вичерпався, і вона майже мрі-
яла опинитися на минулому місці 
служби — на кінському копиті. Че-
рез кілька тижнів вона виявила на 
своєму тілі страшні плями. Підкова 
ржавіла! Вона тихо заплакала, со-
ромлячись сусідів, на яких раніше 
споглядала зверхньо.

Усе навкруг жило, росло, труди-
лося, і тільки вона змушена була ле-
жати без діла й ржавіти. Ой, чому 
вона не дорожила своїм місцем і 
становищем у суспільстві? Чому бу-
ла такою нерозумною й гордою?

Та ось одного разу, коли підкова 
вже й не сподівалася, що в її житті 
щось зміниться, почулися дивні зву-
ки: «Вжик-вжик, вжик-вжик». А че-
рез деякий час щось гостре черкну-
ло її: «Дзінь». Підкова не встигла ні 
зрадіти, ні злякатися, як вже лежала 
в сильних мускулистих руках селя-
нина, який косив траву.

— Глянь-но, підкова, — здиву-
вався він і поклав її до кишені. 

«Нарешті настав мій час! — ра-
діла підкова, — Ради цього варто 
терпіти дощ і сонце. Тепер-то я точ-
но стану щасливою!» Вона зразу ж 
забула, як, лежачи в траві, мріяла 
про попередню славну просту ро-
боту.



40

Викуймо цьому плугові нове вістря. 
Нумо, синку, знайди в цій купі заліза 
щось підходяще.

Хлопчик заповзявся допомага-
ти батькові. Всі предмети зраділи, 
кожному хотілося вибратися з цього 
запиленого темного кутка.

— Мене, мене, будь ласка, ві-
зьми мене! — благала стара мотика. 
Хлопчик показав її батькові.

— Ні, — відповів коваль. — Її тре-
ба вирівняти й підточити, буде кра-
щою за нову.

— Ну, тоді я підійду, — почала 
благати лопата. Хлопчик підняв її 
над головою.

— І вона не підходить, — сказав 
батько. — Ця лопата ще послужить, 
у неї тільки тріснуло кільце. Знайди 
щось непотрібне, але міцне.

Хлопчик уважно оглянув купу за-
лізних речей. Підкова намагалася 
злитися з земляною долівкою, ле-
жала тихо-тихо. Та саме її поніс бать-
кові хлопчик.

— Ану поклади мене на місце, 
— обурено закричала підкова, — Я 
не непотрібна річ. Я приношу щастя 
й удачу. Мені протипоказано важку 
працю. 

Але, як відомо, люди не розумі-
ють мови речей.

— Те, що треба, синку, — сказав 
коваль.

Довгими кліщами він схопив під-
кову і поклав її у вогонь.

— О ні, — закричала вона. — Я 
не хочу, мені боляче. Киньте мене 
в мій улюблений куток. Їй справді 
було дуже боляче, вогонь охопив її 
всю, а син коваля роздував полум’я 
міхами, і воно ставало яскравішим 
та гарячішим. 

У якусь мить підкова стала 
м’якою. У неї вже не було сил крича-
ти й сваритися, вона заплакала, під-
коряючись вогню. А коваль поклав її 
на ковадло й став нещадно бити ве-
личезним молотом.

І в цю мить сталося чудо — під-
кова заспівала. Її дзвінка пісня на-
повнила кузню, вирвалася на волю 
й полинула над селом. Кожен думав 
про щось своє. Але той, хто мав чут-
ливе серце, почув, що підкова співає 
про бажання служити іншим, що во-
на плаче про безцільно прожиті дні 
й повністю віддає своє життя в руки 
майстра. З останнім звуком пісні за-
кінчилося життя підкови…

Знову прийшла весна, наповнив-
ши світ суєтою й турботами. Старий 
селянин оглянув зоране поле, очі 
його зволожилися. Земля маслянис-
то блистіла при світлі вечірньої зорі. 
Поряд відпочивав плуг. Він бачив те 
ж, що й господар: через кілька міся-
ців тут буде колоситися жито, і при-
йдуть женці з гострими серпами, 
щоб продовжити почату працю…

Але з нею обійшлися вкрай зне-
важливо. Підкову не повісили над 
дверима, мріючи про щастя, а кину-
ли в темний закуток в купу заржаві-
лого заліза. Ось так вона опинилася 
в кузні. Їй дуже не подобалися вбогі 
та ржаві сусіди. Осліплена гордістю, 
вона не помічала, що нічим не від-
різняється від них. Але існування в 
закутку мало свої принади — там 
було тепло й сухо, а значить можна 
було не турбуватися про здоров’я. У 
підкови навіть з’явився приятель — 
товстий мохнатий павук. Він мило 
бесідував з нею після того, як з’їдав 
на обід чергову муху.

Єдине, що лякало підкову, — ко-
вадло. Вона дуже не хотіла потра-
пити майстрові до рук. Навіть пер-
спектива нового корисного життя не 
вабила її, тому що шлях у це життя 
лежав через те ж ковадло. Та й лінь 
їй було трудитися. Розслабленість та 
млість дедалі сильніше оволодівали 
нею. 

Одного разу в кузню принесли 
покручений ржавий плуг. Підкова 
впізнала свого колишнього знайо-
мого і здивувалася, як сильно поби-
ло його життя.

— Може, викинути  його? — 
спитав син коваля.

— Ну, ти що? — відповів май-
стер, ласкаво кладучи великі трудо-
любиві долоні на рукоятки плуга. — 
Він, трудяга, годував велику сім’ю. 
Я думаю, йому можна допомогти. 
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Комунікабельність чи флірт? 

Мене часто запитують, чим від-
різняються один від одного флірт і 
комунікабельність?

Комунікабельність і флірт від-
різняються один від одного так са-
мо, як здатність будувати стосунки з 
людьми і вміння обманювати.

Я не буду пояснювати і розпису-
вати, в чому саме переваги кому-
нікабельності. Всім відомо, що це 
чудова риса, і навіть Писання ствер-
джує: «Не забувайте ж і про добро-
чинність та спільність (рос. общи-
тельность), бо жертви такі вгодні 
Богові» (Євр. 13:16).

Коли людина відкрита для спіл-
кування, вона може будувати сто-
сунки з людьми, але те, ЯК вона 
використовує цю здібність, це вже 
інша справа. Біблія має на увазі (у 
вищезгаданому уривку), що відкри-
тість у спілкуванні має бути нашою 
жертвою. Ми повинні спілкуватися 
не тільки з тими людьми, які приєм-
ні і цікаві нам, а й із тими, кому ми 
можемо допомогти добрим словом 
підбадьорення чи настанови,   кому 
ми можемо послужити.

У той же час, якщо людина ко-
мунікабельна, то вона може вико-
ристовувати цю здібність (чи дар) 
неправильно, причому шляхів для 
цього багато: шахрайство, омана, 
спокутування, використання довіри 
людей для свого блага й т.і. Флірт та-
кож є одним зі шляхів цього.

Церква засуджує флірт, і, думаю, 
що кожен християнин чи християн-
ка зі здоровим глуздом розуміють 
його небезпеку. Справа в тому, що 
флірт — це гра почуттями іншої лю-
дини. Хтось думає, що виникають 
серйозні стосунки, що є людина, яка 
виявляє любов, а насправді це — 
ОБМАН.

Коли немає жодних почуттів і 
серйозних планів побудувати сто-
сунки з людиною протилежної ста-
ті, то не треба поводитися так, ніби 
дівчина тобі подобається. (Я не маю 
на увазі, що треба зневажати й по-
казувати своє неприйняття, але й не 
треба вселяти надії).

Проблема флірту — це проблема 
як хлопців, так і дівчат, які вважа-
ють, що легковажна романтика до-

пустима в стосунках християн. Впев-
нений, що це дуже небезпечно.

Антуан Сент-Екзюпері висловив 
важливу думку словами лиса — 
одного з персонажів «Маленького 
принца»: «Ми відповідаємо за тих, 
кого приручили!»

Тому раджу кожному християни-
ну чи християнці легковажно не ско-
рочувати дистанцію з людьми іншої 
статі, при цьому не маючи ніяких 
серйозних намірів чи почуттів. Не 
треба хлопцям дарувати шоколад-
ки і говорити солодкі компліменти 
кожній сестрі. Не треба дівчатам 
стріляти очима хлопцям й кокетли-
во випрошувати провести їх додо-
му.

Думайте не тільки про те, які ба-
жання й внутрішні мотиви маєте ви, 
але й про те, як інші можуть інтер-
претувати ваші дії, і які вони можуть 
мати наслідки в серцях та житті ін-
ших людей.

Хай поможе вам Господь!
Денис ПОДОРОЖНІЙ

Запитання

1
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Поетичне слово

Вікторія Яричевська

* * *
У шелесті весни, у шепоті дощу,
Крізь хаос міркувань я чітко чую голос:
«Прийди, Моє дитя, Я все тобі прощу,
У серці проросте цілющий щирий колос».
Мене веде Твоїх безмежна сила слів,
Даруючи любов, що не здолають води.
Любов – єдиний шанс, із тисячі шляхів
Єдиний вірний шлях до вічної свободи.

* * *
Весна, нарешті! Заметіль в минулому.
Промінчик поцілунком до трави…
Душа бринить пташиною розчулено:
«У Бога щастя віднайдете ви!»
Бринить душа, весни дзвінкий струмочок,
Мандрує до відвічної ріки,
Аби скоріш до рідної руки
І проспівати: «Авва, Авва, Отче!»

* * *
Бездіяльна любов — не любов.
Не обманюй себе та інших.
В лабіринті порожніх розмов
З кожним словом стає темніше.
Проникає у рани осуд,
І стікає сльозами кров.
Припини це безчинство. Досить
Оскверняти святу любов!

Росинка
Росинка впала на обличчя ранку.
Солодкий подих квітів навесні
Твою любов нагадує мені –
Любов, що гоїть найдрібнішу ранку.
Як солодко! Вдихаю тиші шепіт
І поринаю у прозорість мрій.
Той день, той довгожданий… недалеко.
Ти скоро прийдеш, Наречений мій!

* * *
Твори мене. Для Тебе я живу.
Відкуплена, очищена Тобою,
Освячена всевладною любов’ю,
Прошу: твори, створи мене нову –
Співучою чи, може, мовчазною, 
Осіннім листям. Квітом навесні…
Створи, мій Вседержителю, такою, 
Щоб панував назавжди у мені. 

* * *
Мені поталанило
Життя пізнати суть,
Змінити гріх на крила
І вирушити в путь —
В край Господа живого,
Крізь терни до зірок.
Чекає перемога, —
Корона чи вінок,
Чи просто тиха ніжність,
Чи світлий спокій мрій.
Крізь терни йду у вічність.
Там жде Спаситель мій.

* * *
Крізь морок світу засвітила вічність.
Крізь морок серця Слово проросло.
Знецінилась гріхів чарівність.
Заплакали оголені думки.
Здавалося б, довершена трагічність,
Аж раптом Ти — довершене тепло.
О, я цією милістю багата, —
Врятована ж бо на усі віки.

* * *
Ллється дощу зимового скерцо.
Ніч блукає сонним селом.
Я викидаю із палат серця,
Усе, що гидким для Бога було.
Дні суєти, зґвалтовані ночі…
Мотлох гріха до тла догорів.
Серцем відкритим дякую, Отче,
Що мене новою створив.
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* * * 
Люблю Тебе, люблю незграбно і невміло,
Спасителю, люблю. Прости безсилля гріх.
Прости, що перший крок раніше не зробила,
Що кликав Ти давно й докликатись не міг.
Юнацькі помилки докорами у спину.
Безмовне каяття шкребеться у душі.
Спасителю, прости, забудь мою провину,
Мелодію життя для мене напиши.

* * *
Прости, о Господи, невірний кожен крок,
Що віддаляє голос мій від Тебе.
Прости. Життя — не завчений урок,
А шлях тернистий і вузький до неба.
Прости, що серце іноді мовчить,
Чи щось шепоче голосом облудним.
Очисти серце від мирського бруду.
Нехай любов божественна навчить,
Як промінь покаяння вберегти,
Щоб метушнею будні не згасили?
Дай мудрості, дай мужності та сили
У сад едемський вірною прийти.

* * *
Рядки, рядки. Не поетичні образи,
Не марева облудна павутина.
Тобі пишу. Звертаюся до совісті,
До серця, що в обіймах світу гине.
Щоденними безглуздями руйнуєш
Душі-перлини неповторний блиск.
Господь благає. Шепоту не чуєш.
Безвольна кулька, — скочуєшся вниз…
Впаде з очей духовна пелена,
Розм’якне серця гордовита криця.
«Твоє Ім’я, Всевишній, хай святиться», —
Душі соната в небі залуна.
Клубок в життя неначебто доріг 
В той день ти спалиш власною рукою.
Отець омиє щирою любов’ю,
І дасть одежу, білу, наче сніг.

* * *
Осінь дарує промінчик скупий.
Вранці й увечері мерзнуть дерева.
Духа Святого вода кришталева.
Спрагненим серцем — схилися і пий.
Гордість у спогадах літа покинь.
Пісня дзвінкіша в святій простоті.
Хай не зостанеться жодних твердинь.
Меч перемоги твій там — на хресті.

* * *
Я — пташенятко у руці Твоїй,
Маленьке, ще не навчене літати.
Навчуся — і до батьківської хати.
Навчуся — і в країну дивних мрій.
Твій голос чую — і міцніють крила,
І прагне серце вищої мети.
Звільни скоріш від страху висоти,
Щоб долетіти я таки зуміла.

* * *
Минає день. Закінчиться зима,
І березень постукає у шибку.
Минає все безкомпромісно швидко,
І плаче серце: «Виходу нема».
Не вір. У різнобарвній метушні
Спинися і здійми свій погляд в небо.
Там є життя, що не мине для тебе.
Там тільки радість буде в кожнім дні.

* * *
Якщо в моєму голосі хоч нота
Фальшива, лицемірна задзвенить,
Закрий мої вуста в ту чорну мить,
Щоб зупинилась на шляху слизьким,
Щоб не почула: «Я не знаю, хто ти».
Це буде гірше, ніж тепер мовчати.
Дай тільки щире слово вимовляти,
Те слово, що повіки є живим.
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Свідчення

Перипетії долі:
через страждання до світла

Людмила Шуман

Моє дитинство та юність проминули на Далекому Сході, на півдні острова 
Сахалін, у місті Корсаков. На острові у той час не було ніяких церков. Не гово-
рили про Бога й унашій сім’ї, бо мій батько був військовим, комуністом. Тому 

я нічого не знала про Бога. Була в дитинстві «жовтеням», піонеркою, ком-
сомолкою. Про Бога могла чути тільки від бабусі Федори (маминої мами), 

коли з батьками та молодшим братом Олександром приїжджала у відпустку 
в Україну. Бабуся була православною й водила мене в церкву в селі Кусни-

ща Любомльського району Волинської області. У православному служінні я 
нічого не розуміла. Уявляла Бога в образі грізного судді й боялася ікон. 
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Пам’ятаю, що бабуся замість 
слова «спасибі» промовляла: «Спа-
си Бог». Намагаючись переконати 
мене, з дитинства виховану в дусі 
атеїзму, в існуванні Бога, вона ка-
зала: «Бог є. Якби Його не було, 
навіщо б тоді люди говорили один 
одному «спаси Бог». А я у відпо-
відь заперечувала: «Немає такого 
слова, є слово «спасибі», це Ви не-
правильно кажете?» Мудра бабуся, 
вона, дякуючи, бажала людині що-
найкращого з того, що тільки мож-
на побажати, – Божого спасіння. А я, 
дитина, думала: «Старенька, негра-
мотна бабуся не знає, як правильно 
«спасибі» сказати». 

Коли мій батько вийшов на пен-
сію, він та мама перебралися жи-
ти в Україну. Через деякий час і я 
з молодшим братом приїхала до 
них у Луцьк.Чоловік, друзі, робота, 
квартира — усе залишилося на Са-
халіні. Розпочався складний період 
у моєму житті: без чоловіка (дияво-
лу до того часу вдалося зруйнувати 
мою сім’ю), без роботи (на Сахалі-
ні я мала добре оплачувану інже-
нерну роботу у відділі капітально-
го будівництва в корсаковському 
морському торговому порту), без 
друзів, без свого житла, без знання 
мови і, як і раніше, – без Бога. У той 
важкий час, залишившись із дво-
річною донькою, я була незадово-
леною своїм життям і не відчувала 
себе щасливою людиною. Одного 
разу мені до рук потрапила христи-
янська брошура, з якої запам’ятала 
тільки одну думку: «Якщо ви хочете, 
щоб ваше життя змінилася на кра-
ще, попросіть Ісуса Христа ввійти 
у ваше серце». Ці рядки спливли в 
моїй пам’яті, коли я була на робо-
ті в Польщі. Тепла літня ніч, зоря-
не небо… І я, піднявши голову до 
неба, звернулася до Ісуса Христа з 
проханням увійти в моє серце. Мої 
знання про Бога були дуже малі, я 
нічого не знала про покаяння і не 
уявляла, яким чином після цього 
прохання моє життя зміниться на 
краще. Таким був мій перший крок 
до Бога, але до справжнього збли-
ження з Ним промине п’ять довгих 
років. На свій сором, я забула й ні-
коли не згадувала про цей дуже 
важливий епізод у своєму житті. 

До віри в Бога ми з мамою при-

йшли через велику трагедію, яка 
сталася в нашій родині. Мій молод-
ший брат, не зумівши впоратися з 
проблемами, що впали на нього, у 
стані важкої депресії вирішив звес-
ти рахунки з життям і застрелився. 
Йому було 33 роки. Колишній вій-
ськовий, розумний, він не мав за-
лежності від алкоголю або нарко-
тиків, і я навіть не могла подумати, 
що таке може трапитися в нашій, 
що вважалася благополучною, сім’ї. 
Це відбулося в 1998 році. У 90-ті ро-
ки минулого століття в Україні, коли 
руйнувалася вся державна система, 
було багато самогубств серед мо-
лодих людей. Про це часто повідо-
мляли засоби масової інформації, 
але своє горе – найгіркіше. Коли 
це сталося, для мене було найголо-
внішим, щоб на похороні був свя-
щеник, і я кинулася в православну 
церкву. Знайшовши священика, усе 
йому розповіла. Дуже ридала, бла-
гаючи його бути на похороні, але 
все марно. Навіть не почула жодно-
го слова розради чи підбадьорення. 
Мені сказали, що якщо принесу до-
відку з психіатричної лікарні про те, 
що мій брат був психічно хворий, 
тоді його хоронитиме священик. І 
ось я, убита горем, півдня провела в 
тій лікарні, намагаючись роздобути 
цю злощасну довідку. Потім знову 
пішла в православну церкву, і мені 
там сказали, що якщо б і була та-
ка довідка, то все одно самогубців 
вони не ховають. Усе це було дуже 
боляче чути, але було ще болючіше, 
коли якось ми з мамою побачили 
на кладовищі, як кілька православ-
них священиків освячували могили, 
абсолютно не цікавлячись обстави-
нами смерті тих, хто в них похова-
ний. Тепер можна було без зусиль 
отримати те, що я хотіла на похо-
роні брата, але раптом ясно зрозу-
міла, що це нікому не потрібно: ні 
мені з мамою, ні тим більше моєму 
загиблому братові. Я раптом зрозу-
міла, що це фальшиво, що немає в 
цьому правди. А де ж ця правда? 
Де її шукати? Чому чоловік, якому 
Бог дав усе: розум, здоров’я, красу, 
не зміг бути щасливим у житті й так 
безглуздо з нього пішов? Чому так 
нерозумно обірвалося життя в най-
більш квітучому віці? Що потрібно 
було зробити, щоб цього не стало-

Людмила Шуман народилася 
22 червня 1961 року в с. Куснища 
Любомльського р-ну Волинської 
області. Дитинство та юність 
проминули на о. Сахаліні в м. 
Корсакові. Закінчила факультет 
цивільного та промислового бу-
дівництва Хабаровського полі-
технічного інституту. Працює 
інженером-кошторисником на 
Луцькому автозаводі. 

Після навернення до Бога поча-
ла писати вірші, які друкувалися в 
християнській газеті «Відвага». 
«Для мене поезія – це засіб пока-
зати людям Бога в їхньому жит-
ті та Його велику любов, щоб во-
ни її прийняли й стали Божими ді-
тьми», — каже вона.
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ся? Ми з мамою цілими днями й 
ночами плакали й думали, що мали 
зробити для порятунку брата – і не 
знаходили відповіді. Життя для ме-
не втратило всякий сенс. Воно мені 
здавалася безглуздимі порожнім. 
Від нас відвернулося багато друзів 
і родичів. Не знаючи обставин тра-
гедії, деякі намагалися звинуватити 
нас у тому, що трапилося. Ми були 
самі зі своїм горем. 

Бабуся Федора посіяла добре 
насіння в моє серце, навчила моли-
тися «Отче наш», і, хоча я не знала 
Бога так, як належить, я вже не від-
кидала Його існування. Але найжах-
ливішим тоді було те, що до траге-
дії, яка трапилася, ми взагалі не зга-
дували про Бога й не молилися за 
брата. Коли ж брат загинув, хтось із 
православних дав мені молитву за 
прощення гріхів померлих, і я кожен 
день, а іноді й уночі, повторювала її 
протягом цілого року. Легше від цих 
молитов нікому не ставало. 

Сенс життя було втрачено, жити 
не хотілося, і я вже думала, що ні-
коли не зможу радіти життю, але в 
Бога інші плани. Може, Він допус-
тив цю трагедію в моїй родині, щоб 
ми з мамою покаялися й увірували 
в Нього живого? Може, Бог бачив, 
що по-іншому до наших сердець не-
можливо достукатися? Як би там не 
було, я зараз глибоко впевнена, що 
якби мій брат або хоча б хто-небудь 
у моїй родині був віруючою люди-
ною, такої трагедії не сталося б.

Приблизно через півроку після 
загибелі брата я важко захворіла. 
У мене стала жахливо боліти голо-
ва, таблетки не допомагали й лікарі 
не могли поставити мені діагнозу. 
Після численних обстежень я по-
трапила на прийом до лікаря Третя-
ка Олександра Петровича, який ви-
явився людиною глибоко віруючою. 
І він мені сказав слова, зміст яких я 
буду пам’ятати все життя: кожна річ 
має інструкцію, яка вказує на те, як 
нею правильно користуватися, щоб 
довше служила. А людина – такий 
складний витвір! Де ж та інструк-
ція? Де ж та настанова, яка вказує, 
як потрібно правильно жити, щоб 
бути довговічним? Така настанова є 
– це Біблія. Її дав людині Бог, і якщо 
йти за нею, то ніколи не заблукаєш 
на життєвому шляху, не заплутаєш-

ся в проблемах, не зайдеш в глухий 
кут і не розчаруєшся в житті. Ця до-
бра людина зробила найважливіше 
для мене запрошення – на служін-
ня в молитовний будинок. Тоді я ще 
не розуміла його ціни, мені просто 
було цікаво, бо не знала інших слу-
жінь, інших церков, крім православ-
них і католицьких.

Коли я потрапила на перше слу-
жіння, то раптом збагнула, що це те, 
чого мені не вистачало всі роки мо-
го життя. Проповіді, псалми, вірші 
стосувалися мого серця, здавало-
ся, що все це про мене і для мене. 
Сльози лилися струмком, але після 
цих сліз чомусь стало легше. Це бу-
ло зі мною вперше після сімейної  
трагедії. Мені було дуже добре, і я 
покликала на служіння маму. Я ду-
мала: «Якщо мені там так добре, 
значить, і їй також буде добре, як-
що я відчуваю там розраду і заспо-
коєння в своїй душі, значить, і вона 
це відчує». Мама відмовилася. Я 
стала просити її: «Один тільки раз 
прийди. Не сподобається – відразу 
ж устанеш і підеш». І так ми,тільки 
раз прийшовши в церкву християн 
віри євангельської в місті Луцьку, за-
лишилися в ній до сьогодні.

Пелена злетіла з моїх очей. Я 
зрозуміла, що все життя неправиль-
но жила: без Бога, без Його керівни-
цтва, без подяки Його. Я зрозуміла, 
що саме тому в моїй родині трапи-
лася така трагедія. І ще я усвідоми-
ла, у чому сенс життя, для чого ми 
взагалі живемо. Якось після зібран-
ня до мене з мамою підійшла од-
на сестра і сказала такі слова (ма-
буть, побачила, що ми на кожному 
зібранні вмиваємося сльозами): 
«Настане такий час, коли ви будете 
просто радіти тому, що світить сон-
це. Може, у вас не буде великого 
матеріального достатку, може, бу-
дуть якісь проблеми, але ви будете 
радіти тому, що живете на світі». 
Добре пам’ятаю, що я тоді подума-
ла: «Та що ви говорите? Я ніколи 
вже не зможу радіти життю. Я по-
ховала молодогобрата. Яка може 
бути радість?» І ось, хоча спочатку 
ми на кожному служінні плакали, та 
відчували, що на душі потроху стає 
легше. Приблизно через півроку, у 
2000 році, ми з мамою вийшли на 
покаяння і влітку цього ж року при-

йняли водне хрещення, так, як цьо-
му вчить Біблія. Господь явив свою 
милість нашій сім’ї. Він повернув 
нам радість, навчив інакше ставити-
ся до всіх проблем і життєвих ситуа-
цій. Бог воскресив наші вбиті горем 
душі до радісного щасливого життя 
тут на землі, Він подарував нам про-
щення і віру у вічність. Улітку 2006 
року в нашій родині сталася ще одне 
дуже важливай радісна подія: моя 
дочка Даша прийняла Святе водне 
хрещення і тепер є членом Церкви 
Христа Спасителя у м. Луцьку. Хіба 
може бути більшим щастя – знати, 
що ти спасенний і твої рідні теж!

Коли Бог оселився в моєму сер-
ці, я зрозуміла, у чому сенс життя. 
Я зрозуміла, що жити потрібно для 
Слави Божої – і в мене з’явилося ве-
личезне бажання славити Господа. 
Але я не знала як. Я нічого не вмі-
ла робити на служінні. Щоб читати 
вірші або співати – про це не могло 
бути й мови. Від хвилювання я заїка-
лася, думки плуталися і, що найжах-
ливіше, – повністю пропадав голос. 
Але я так хотіла славити Бога, що 
стала молитися: «Боже, покажи моє 
місце в служінні». Минуло небагато 
часу. Ми з мамою були на цвинтарі. 
І там, біля могили брата, у моїй го-
лові раптом народжується чотири-
вірш:

Какие страшные есть
  судьбы у людей, 
Какие грустные истории бывают.
Какое горе, сколько слёз, 
   скорбей,
Когда они о Боге забывают.
Я відразу зрозуміла, що відбу-

вається щось незвичайне. Я в цей 
момент ні про які вірші не дума-
ла, та й хто складає їх біля могили 
близької людини? Там сумують, а 
не вірші складають. І я кажу: «Ма-
мо, мені в голову проситься вірш, 
потрібно його записати». Ми стали 
шукати листок паперу й ручку. Коли 
повернулися до могили, став наро-
джуватися наступний чотиривірш – і 
я зрозуміла, що це щось надприрод-
не, потрібно швидко їхати додому й 
записувати. Коли написала перший 
вірш «Страшні долі й світлі долі» – я 
зрозуміла, що це Бог.

1
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Кишені балонових плащів моїх 
батьків, які вони носили в пору мо-
го дитинства, завжди були обтяже-
ні дрібними монетами. Вирішивши 
полегшити їх на двадцять копійок, 
я вирушила за морозивом. Пильна 
тітка Груша, здійснюючи акт купівлі-
продажу, частенько питала: «Гроші 
мама дала?», і якщо всі попередні 
рази я з чистою совістю кивала го-
ловою, то цього разу зробила це з 
червоними щоками. Уже й не знаю, 
що мене спонукало до такого вір-
туозного методу задоволення со-
лодких потреб, тоді як вони завжди 
легко вирішувалися словами мами: 
«Візьми в кишені». Тітка Груша, фігу-
ра якої гармонійно вписувалася в її 
фруктове ім’я, недовірливо подала 
мені солодку мрію. 

Відчуваючи прохолоду на зубах, 
я бережливо відкушувала ласі шма-
точки, стоячи біля свого під’їзду. 
Раптом у полі бокового зору поба-
чила знайому балетну ходу, якою 
підходила до мене моя старша се-
стра. Завмерши не стільки від холо-
ду ласощів, як від страху викриття, 
я відчувала таке, ніби до мене на-
ближається сам дядько міліціонер. 
І в моїй кмітливій голові виник план 
спасіння. Я вбігла в під’їзд, схова-
ла «пломбір» у поштову скриньку 
і, не поспішаючи, стала підніматися 
на четвертий поверх. Сестра наздо-
гнавши мене та поглянувши на мої 
порожні руки, запитала: «А де моро-
зиво?» «Яке морозиво?» — коротко 
відповіла я. Оля запідозрила обман, 
і їй одразу ж захотілося перевірити 
пошту. «Я вже дивилася, я вже ди-

вилася, нічого немає!» — стрибала 
я круг неї, поки вона опускалася на 
перший поверх, щоб відкрити при-
ховане. 

Удома з виховною метою сестра 
доповіла обстановку. Вагомі заходи 
у вигляді ременя чи кутка в нас не 
застосовувалися, і мені вистачило 
кількох батьківських слів, щоб на-
далі без дозволу не шарити по їхніх 
кишенях…

Я згадала цю історію, коли в чер-
говий раз почула про віру в душі… 
Оскільки поштова скринька — не 
найкращий холодильник для мо-
розива, так душа — не найкраща 
камера схову для віри. Бо ж душа 
– натура виразна. Вона як ріка, яка 
виносить (у випадку екстравертів) 
чи вихлюпує (як то буває з інтро-
вертами) думки, погляди, почуття, 
емоції на екран свого «Я», який стає 
читабельним для інших. Звичайно, 
ми також дещо й приховуємо в за-
кутках-болітцях своєї душі й обері-
гаємо той екран від потрапляння на 
нього таємниць нашого серця. Тому, 
якщо віра не вихлюпується, вона ти-
хо сидить у тих сором’язливих боліт-
цях.

Чому ми соромимося Бога? 
Можна пояснити те, що людина со-
ромиться батька-блудника чи ма-
тір-алкоголічку, але дивно, коли 
ми соромимося досконалого Бога з 
бездоганною репутацією. Чому ми 
соромимося Бога? — Тому що ми 

Його не знаємо. Коли Бог для нас  
незнайомець, перехожий на вули-
ці — нам нічого про Нього сказати. 
Але якщо Він сидить на нашій кухні 
та показує нам, як найближчим, кух-
ню Неба, ми не стримаємося, щоб 
не передати її запахи іншим.

Ми соромимося віри, прикрива-
ючи її обманливим фіговим листком 
під назвою «особисте». Однак за-
сновник віри — Бог, і пломбу «осо-
бисте» Він на неї не ставив. І оціню-
вати наше життя Він буде не за на-
шим фальсифікованим розумінням 
віри, а за Своїм розумінням, яке 
розкрите в словах: «Отже, кожно-
го, хто Мене визнає перед людьми, 
того перед Небесним Отцем Моїм 
визнаю й Я» (Мт. 10:32); «Бо хто бу-
де Мене та Моєї науки соромитися 
в роді цім перелюбнім та грішнім, 
того посоромиться також Син Люд-
ський, як прийде у славі Свого Отця 
з Анголами святими» (Мр. 8:38).

У сутності всього, що створив 
Бог, немає егоїзму. Віра не призна-
чена для приховування й особисто-
го користування. Віра в душі  по суті 
– псевдовіра, або ж якщо немає ви-
раження віри — немає й самої віри.

Марина МИРОНОВА

Про віру в душі

1
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Ісус — Бог 
білих ворон?!

Анна Ярмощук

Світло для світу
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Чому натовпу так не подобають-
ся ті, хто виділяється на його фоні? 
Чому, чинячи не так, як усі, ми ризи-
куємо стати ворогами суспільства? 
Чому світ так прагне взяти зброю 
неприйняття й перестріляти всіх бі-
лих ворон? Бог створив світ таким 
різноманітним та яскравим, однак, 
дивлячись на всю цю неповторну 
красу, люди чомусь надають пере-
вагу тому, що об’єднуватися в на-
товпи і не виділятися. Повторювати 
чужі думки й помилки, одягатися, 
як усі, схвалювати те, що всім подо-
бається, зневажати все, що прийня-
то зневажати, показувати пальцем 
у тому ж напрямку, куди вказує на-
товп, словом, прожити життя не гір-
ше, ніж в інших. І хоча це життя нічо-
го не вартує, тому що воно лишень 
ще один екземпляр, написаний під 
копірку натовпу, ми все одну раді 
бути прийнятими, хоча б навіть ці-
ною втрати самого себе.

Ймовірно, кожен з нас хоча б раз 
у житті відчув на власній шкурі, що 
значить бути білою вороною. Тебе 
не розуміють, бо ж те, що є для тебе 
сенсом життя, для інших — порож-
нє місце. Вони шепочуться в тебе 
за спиною, а може, уникають тебе, 
тобі незручно бути самим собою. 
Так уже створена людина: їй потріб-
но бути прийнятою. Але як далеко 
можна в цьому зайти, щоб не втра-
тити власної ідентичності? І чи пови-
нен справжній християнин усім по-
добатися?

У сучасному світі складно збе-
регти себе в чистоті. Ще буквально 
кілька віків тому пальцями тикали 
в того, хто безсоромно грішив, а 
тепер суспільний гнів упаде на то-
го, хто викриває гріх суспільства. Як 
знайти в собі сили, перебуваючи під 
прицілом несхвалення, чинити пра-
вильно? За що сьогодні ми можемо 
ухопитися, щоб нас не змило пото-
ком гріха в каналізацію пекла?

Ми схильні бачити на шляху до 
мети тільки перешкоди, головна з 
яких — страх пережити невдачу в 
усіх на виду чи страх, що ніхто не 
піде разом з тобою. І зовсім небага-
то людей здатні йти вперед самі, за-
лишаючись наодинці лише з Богом 
і своєю мрією. Мені здається, що 
білим воронам, щоб вижити, треба 
бути здатними йти вперед, незва-

жаючи на біль. Бути сміливими, щоб 
прийняти себе такими, якими вони 
є і якими їх бажає бачити Господь. 
Мати сміливість пройти саме свій 
шлях. Для цього взагалі не потрібно 
бути генієм чи героєм. 

Білі ворони були, є і будуть за-
вжди. Саме вони найчастіше звер-
шують великі відкриття, але навіть 
якщо залишаються невідомими, то 
наповнюють чиєсь життя сенсом, 
вносять певні рішучі зміни, вказу-
ють правильний шлях. Ми знаємо 
їхні ймення, тому що в їхньому сер-
ці знайшлося місце для інших, міс-
це для подвигу, самопожертвуван-
ня, саме вони — люди, вірні собі 
— формують історію. У Біблії дуже 
багато прикладів людей, які були не 
такими, як усі, які знайшли в собі си-
ли піти наперекір натовпу.

Наприклад, Мойсей. Коли він 
відмовився від свого становище в 
суспільстві, щоб бути зі своїм на-
родом, усі, хто знав його, напевно, 
крутили пальцем біля скроні. Але 
він був вірним своєму народові й 
повів його туди, куди вказав йому 
Господь. Найдивовижніше те, що 
Мойсей був білою вороною навіть 
серед свого народу. Усі сорок років, 
поки блукали по пустелі, вони не 
пропускали можливості висловити 
йому свою зневагу, зламати його. 
Вони не розуміли його пристрасті 
до Бога, не змирялися з його обра-
ністю, постійно сумнівалися в його 
словах, його праведність їх напру-
жувала. Але Мойсей знайшов у собі 
силу бути тим, ким хоче бачити його 
Господь, і йти туди, куди Бог його на-
правляє.

Якби Давид не був білою воро-
ною, він би, як усі, ховався й черво-
нів, вислуховуючи насмішки Голіа-
фа. Уявіть собі, як могли б його осмі-
яти, якби він програв битву, а потім 
усі б дізналися про його камінці. Да-
вид не боявся бути самим собою й 
тоді, коли євреї несли ковчег Божий, 
а він, цар, перед усім народом стри-
бав, танцював і співав від радості 
перед своїм Богом. 

І нарешті, якби Ісус був як усі, не 
було б християнства. Якби Він мав ті 
ж цінності й таку ж, як у нас, віру, то 
не захотів би піти на хрест і прийня-
ти всю ту наругу ради нашого спа-
сіння, а вибрав би собі зручненьке 

місце в якомусь натовпі.
А що станеться, якщо ти захочеш 

бути, як усі? Що буде, якщо страх 
бути білою вороною змусить тебе з 
безглуздою посмішкою і неспокій-
ним поглядом сидіти в натовпі біль-
шості на широкій дорозі життя? У 
сучасному світі стало дуже модним 
поняття «компроміс». Гріх пропо-
відується в кожному закутку, а коли 
нам складно встояти перед спокуса-
ми, ми шукаємо способу примири-
тися зі своєю совістю. І найпрості-
ший спосіб — це змішати Божі стан-
дарти чистоти зі своїми власними й 
створити певний сурогат цнотливос-
ті, який дозволить грішити, впису-
ючись у рамки пристойності. Комп-
ромісу в питаннях моральної чисто-
ти не повинно бути! Тому люди, які 
розуміють це, будуть виділятися з 
натовпу. Натовп не може вмісти-
ти таких людей, тому що вони роз-
дирають його зсередини й вносять 
дискомфорт, викликають у ньому 
почуття вини. Але при цьому саме 
такі люди своєю силою духа та чи-
стотою віками стримували людство 
від повного морального розпаду.

Такою людиною був Ной. Він був 
єдиним праведником на цілому сві-
ті, коли всі довкола грішили та бун-
тували проти Бога. Можливо, були 
миті, коли йому здавалося, що він 
божеволіє? Але він пройшов свій 
шлях до кінця. Якби Ной був, як усі, 
його б також змило водою.

Віруючі в Бога названі в Біблії сіл-
лю, тому що сіль — це природний 
консервант, вона зберігає продукт 
від гниття, а віруючі стримують світ 
від гріха. Звичайно ж, ми одразу ста-
немо білими, якщо відкриємо рот 
там, де прийнято мовчати.

Молоді люди особливо гостро 
розуміють, що означає бути білою 
вороною. Юність — це вік, коли лю-
дина формується як особистість. Це 
час перших захоплень і розчару-
вань, переживши які, підліток почи-
нає розуміти, що йому подобається, 
а з чим він не може миритися. Коли 
людина повинна зробити свій пер-
ший у житті вибір, вона на власній 
шкурі починає переживати тиск на-
товпу. Стати одному проти всього 
світу й відстояти свою оригіналь-
ність — під силу далеко не кожному.

Є взагалі-то тут й інші тупики. 
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Молодь так прагне відрізнятися, що 
за відсутності особливих достоїнств, 
прагне виділитися хоча б чимось. 
Алкоголь допомагає розкріпачити-
ся і вільно здійснювати бравадні 
вчинки. Екстравагантний одяг, епа-
тажний макіяж, дика музика, татую-
вання, пірсинг, нетрадиційна орієн-
тація, наркотики. Ця пустодзвонна 
оригінальність, за якою нічого не 
стоїть, стала клеймом сучасної мо-
лоді. 

Кожен, хто буде прагнути вико-
нати волю Бога й піде ради цього 
на все, буде білою вороною. Тобто 
виходить, що, в ідеалі, якби кожна 
людина була слухняна Богові, то всі 
були б білими воронами й такого 
поняття як «біловоронність» не іс-
нувало б. Кожен був би унікальним 
і погоджувався б з унікальністю ін-
шого.

Чи доводилося вам колись скла-
дати пазли? Спочатку ми висипає-
мо увесь вміст коробки на підлогу 
і розглядаємо малюнок на коробці: 
що ж нам треба скласти. Потім ми 
вдивляємося в купу шматочків, на-
магаючись знайти в них щось спіль-
не, якусь логіку й обережно, почи-
наючи з країв, неспішно складаємо 
пазли в малюнок, просуваючись до 
центру. Дивлячись на малюнок на 
коробці, ми маємо уявлення про ці-
ле, і, опираючись на нього, ми без 
проблем досягнемо цієї цілісності в 
наших пазлах. Людське життя дуже 
схоже на складання пазлів. От тіль-
ки часто люди намагаються розга-
дати цю головоломку без малюнка 
чи, що ще складніше, дивлячись на 
малюнок із зовсім іншої коробки. 
Нам подобається захоплюватися ін-
шими людьми, їх зовнішністю, до-
сягненнями, багатством. Нам би так 
хотілося бачити це все у своєму жит-
ті! Але якщо ми намагаємося зліпи-
ти зі своїх пазлів те, що побачили в 
житті інших людей, наш малюнок 
вийде незрозумілим, і ніхто не зро-
зуміє, що ж ми хотіли цим сказати. 

У світі, де кожен прагне прожи-
ти чуже й красиве життя, білим во-
ронам доводиться розплачуватися 
за свою вірність своїй сутності. Білі 
ворони чітко бачать перед собою 
малюнок, який треба зібрати. Хай 
він буде не таким глянцевим та хи-
мерним, як в інших, але він має 

повідомлення, саму суть. Людина 
щаслива, якщо вона дослухається 
до голосу свого серця і вивільняє 
свою мрію, свою віру! Щастя, коли 
ти робиш те, що тобі подобається. 
Не важливо, чи подобається це ко-
мусь чи ні.

Настав час набути впевненості й 
нарешті зрозуміти, що ти насправді 
хочеш від свого життя? Що хоче зро-
бити через тебе Бог? У цьому і є твоє 
призначення. На жаль, у житті нас 
часто оплутують очікування інших 
людей. Ще в дитинстві батьки нама-
галися нав’язати нам свої уявлення 
про те, яким має бути наше життя. 
Але нам потрібно пам’ятати: постій-
но розчиняючись в інших людях, 
можна прожити порожнє, нічим не 
примітне життя.

Не думай про те, що думають 
про тебе інші, якщо при цьому ти 
впевнений, що правда на твоєму 
боці. Якщо ти йдеш Божим шляхом, 
тобі нічого боятися. Якщо ж ти від-
мовишся від мрії й підеш за натов-
пом, то ти не здобудеш натовпу, але 
втратиш себе. Будь вільним і будь 
собою, тоді поряд з тобою будуть 
саме ті люди, як цінують твою сво-
боду, твою сутність. Але навіть якщо 
поряд не виявиться нікого, пам’ятай 
слова Бога: «Я Господь, Бог твій; три-
маю тебе за праву руку твою, гово-
рю тобі: не бійся, Я допомагаю тобі» 
(Іс.41:13).

Бальзак писав: «Там, де всі гор-
баті, стрункість стає потворністю». 
Бути християнином у світі, який на-
солоджується гріхом, — боляче й 
незручно. Серед людей, ніби про-
казою, заражених злобою, вульгар-
ністю, обманом, заздрістю, саме ти 
у своєму прагненні до духовної чи-
стоти будеш видаватися хворим і са-
ме від тебе будуть шарахатися як від 
прокаженого. Для світу кожна істин-
но віруюча людина — безумець. Та-
ка іронія, що навіть самого Бога світ 
відкинув, коли Той у тілі зійшов на 
землю. Тому нас підстерігає спокуса 
розчаруватися у своїй вірі й злитися 
з більшістю, тільки б не терпіти по-
стійного болю несхожості та само-
тності.

Але навіть якщо весь світ відвер-
неться від нас, наш Творець не зро-
бить цього ніколи. Для Нього ми — 
дорогоцінність. Не просто одиниця 

суспільства, піщинка в океані натов-
пу, не просто піксель на величезно-
му екрані Всесвіту, а Його улюблене 
творіння. Бог любить нас не за наші 
заслуги, а за нашу особистість, тому 
що Він створив кожного з нас непо-
вторним.

Нам треба навчитися складати 
пазли власного житті. Якщо ми ба-
чимо перед собою зразок, робити 
це стає набагато легше. Дивіться на 
Бога, Який любить вас. Дивіться на 
те, що Він вклав у вас: унікальні да-
ри й таланти, якими ви можете про-
славити Творця. Дивіться, зрештою, 
на ті можливості, які відкриваються 
саме перед вами. Можливо, ви ви-
ведете когось з рабства, як Мойсей, 
чи, як Давид, переможете Голіафа, 
перед яким німіє від страху натовп. 
Можливо, ваш вчинок сьогодні ніх-
то не оцінить, але ви безперечно 
проживете повноцінне життя, якщо 
його автором буде Ісус.
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У нас на кухні прорвало кран. 
За мить все було у воді. Ця пригода 
раптово припинила всі мої мірку-
вання, що щасливою чи нещасли-
вою людина почувається від став-
лення до життєвих обставин. Але це 
своєрідне випробування моїх пере-
конань додало сил, щоб з неприхо-
ваною посмішкою зібрати всю воду.

Та суть не в тому. Чоловік, повер-
нувшись з роботи, трохи почаклу-
вав над чудом «китайської техніки», 
тобто нашим старим краном, і вирі-
шив придбати новий. До того часу 
всі наслідки домашньої катастрофи 
було ліквідовано й кухня виглядала 
доволі-таки чистою. Поки… 

Поки в домі не з’явився новий 
кран. Його блиск умить затьмарив 
полиск каструль, а на мийці та ке-
рамічній плитці одразу проявилися 
плями. Кран же сяяв на всю кухню, 
наче своєрідний докір неохайності. 
Це викликало незручність, дратува-
ло око. Тому нічого не залишалося, 
як знову взятися за ганчірку й за но-
ві роздуми.

Бо ж так само буває й у житті. 
Людина в тісних стосунках з Госпо-
дом має здатність сяяти. Це помі-
тили ізраїльтяни, коли Мойсей схо-
див з гори. Це не раз помічала і я 
у своїх друзях та знайомих. Але, на 
жаль, це сяяння часто викликає не 
захоплення, а дратування в людей, 
у житті яких воно виявляє нечисто-
ту. І тут не треба якихось слів докору 
чи викриття. Мій кран також нічого 
не говорив. Але в моїй ситуації, як 
і в нашому житті, було два виходи: 
відійти подалі, щоб не бачити цього 
сяяння і все залишити, як було, або 
ж  зробити так, щоб блищало все 
довкола. Перший вихід простий, і 
так багато хто чинить. Я не раз від-
чувала у своєму житті подібне не-
прийняття чи охолодження у стосун-
ках, яке колись моя подруга після 
мого навернення дуже чітко окрес-
лила словами: «Моя мама постійно 
ставить тебе мені в приклад. Я вже 
цього більше не можу витерпіти. 

Не будь уже такою правильною». 
Не раз і сама відступала подалі від 
тих людей, чия святість змушувала 
блякнути мій «блиск».

Другий вихід складний. Він ви-
магає зусиль, вимагає змін. А це за-
вжди нелегко, особливо, якщо ти 
вважав, що в тебе все в порядку. «О, 
ні! — заперечите ви. — Я хочу змі-
нюватися, хочу вдосконалюватися». 
Якщо взяти теоретично, ми всі цього 
хочемо. Та, починаючи робити пев-
ні кроки, зупиняємося, не досягнув-
ши мети. Нам хотілося б, щоб зміни 
прийшли миттєво, щоб Господь див-
ним чином зробив нас хорошими. 
Але Бог дуже рідко чинить так у на-
шому житті. Для того, щоб досягну-
ти певного успіху в духовному жит-
ті, ми з Божою допомогою повинні 
працювати над собою. Але це ще не 
все. Для того, щоб результати ста-
ли видимими, потрібен час. Це для 
мене найскладніше — працювати 
над собою навіть тоді, коли не ба-
чиш видимих результатів, не бачиш 
особливих змін. І, що найгірше, усі 
довкола також ніби й не помічають 
твоїх зусиль. 

Не раз я, черговий раз драту-
ючись через ті чи інші обставини, 

казала сама собі: «От якби діти по-
водилися правильно! Якби чоловік 
робив так чи так… Отоді б я була 
спокійною, хорошою». Та це дуже 
поширена помилка, про яку також 
«нагадав» мій новий кран. Він бли-
щав сам по собі. І блищати почав не 
через те, що все довкола нього бли-
щало. Навпаки — все решта набуло 
нового блиску тільки через те, що 
блищав він.

Звичайно, дуже складно зміню-
ватися, коли все довкола, здається, 
проти тебе. Дуже важко плисти про-
ти течії. Але, повірте, є велика ймо-
вірність того, що через певний час 
ті, хто оточує нас, захочуть підтягну-
тися до нашого рівня. 

І ще один момент. Не знаю, як у 
вас, але в нас із труб біжить така во-
да, що якщо кілька днів не протер-
ти кранів чи душової кабінки, вони 
вкриються білим нальотом. І блиск 
зникає. Те ж саме може статися й з 
нами. То ж якщо ви нині перебува-
єте в тісних стосунках з Господом і 
маєте здатність сяяти, являючи світу 
Божу святість, будьте постійними в 
цьому. Втратити дуже легко, відно-
вити — непросто.

Будьмо ж пильними і — сяймо!

Уроки кухонного крана
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Як викривати гріх? 

Геннадій Андросов
 

Настанова

«Нафан викриває Давида», Ангеліка Кауфман, 1797 р.
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Як редактор християнської газе-
ти, часто одержую листи. Нещодав-
но прочитав лист від брата в Христі 
з колонії суворого режиму. Він з гір-
котою пише, що не може дивитися 
на всі беззаконня в церквах, щовіру-
ючі тільки Христом прикриваються, 
а чинять гріх, неохоче допомагають 
йому, бідному брату в узах. Так і хо-
четься сказати: «Дорогий брате, так 
у чім справа? Якщо не можеш ди-
витися, то правильно зробиш, якщо 
нарешті перестанеш дивитися на те, 
на що й не варто дивитися!» Слово 
Боже і Сам Ісус Христос, апостоли 
рекомендують дивитися на Христа і 
не тільки говорити, а навіть думати 
треба тільки про те, що Богу до впо-
доби. А на світське, на гріхи, усілякі 
недоліки дивитися не треба.

Дорогі християни, не варіться в 
гріхах та беззаконнях інших людей, 
не корміться недоліками, болями, 
ранами членів церкви. Навіщо це 
вам? Ви так сильно переживаєте 
за чистоту церкви? Є Той, Хто три-
має в руці мітлу і ретельно вимітає. 
Він пильнує над цим. Це Господь Іс-
ус Христос – Голова Церкви. А наша 
справа – молитися, пильнувати над 
собою. А то буває (на жаль) так, що 
собі потураємо, а за іншими ретель-
но стежимо, щоб ненароком хтось 
не спіткнувся. А коли спіткнеться, не 
руку подаємо, а сильніше штовхає-
мо. Він і так упав, краще допоможи 
встати, а не добивай своїми доко-
рами, викриттями. Звичайно, у нас 
повинна бути непримиренність до 
гріха (ми не повинні потурати грі-
ху), але іноді складається враження, 
що викривач не гріх ненавидить, а 
ближнього, сусіда в зібранні, гото-
вий розтерзати його в ім’я правди. 
Але як важливо робити все по Слову 
Божому. «А коли прогрішиться твій 
брат проти тебе, іди й йому вика-
жи поміж тобою та ним самим...» 
(Мт. 18:15). Це Заповідь Ісуса Христа 
Своїм учням. Чомусь деякі христия-
ни забувають це місце з Євангелії і 
йдуть відразу розповідати про гріх 
брата іншим членам церкви, але не 
брату, що згрішив. Чи бувають мо-
менти, коли хтось внесе в наші вуха 
неперевірену інформацію, і ми гото-
ві відразу всьому повірити. А забува-
ємо, що диявол вдень і вночі обмов-
ляє братів. Я розумію, що сучасне 

християнство багато в чому настіль-
ки скомпрометувало себе, що наша 
віра в інформацію через десяті вуха 
буває, що має підставу. Як кажуть – 
диму без вогню не буває. Але Слово 
Боже повинне бути на першому міс-
ці, і ми зобов’язані чинити по Слову 
Божому. Заповіді Божі на першому 
місці, а не наші відчуття, наш до-
свід тощо. Як тут не згадати один 
повчальний приклад: в одній церкві 
парафіяни охоче слухали проповіді 
пастора, через якийсь час він помі-
тив неуважність, охолодження, пе-
решіптування, підозрілість слухачів. 
Коли став з’ясовувати причину, кож-
ний опускав очі і намагався уникну-
ти розмови, нарешті, хтось сміливі-
ший наважився сказати, що його ба-
чили, як він ганявся навколо свого 
дому з поліном за своєю дружиною, 
а вона голосно верещала. Пастор 
сторопів від такої інформації, після 
з’ясування, нарешті, зрозумів, що 
ж відбулося насправді. Одного ран-
ку він вправлявся по домашньому 
господарству, з-під ніг дружини ви-
скочив величезний пацюк, дружина 
від несподіванки заверещала, а від-
важний чоловік кинувся за пацюком 
з тим, що потрапило під руку. І саме 
повз його двір проходив один бра-
ток, що дуже переживав за чистоту 
церкви, він завжди підозрював, що 
їхній пастор не чистий, і треба ж: Бог 
йому відкрив таке, про що він не-
гайно повідомив усім членам церк-
ви. Усі вони тільки про це й говори-
ли, як пастор б’є дружину, дійшло 
до того, що вже навколо дому ганяє 
і погрожує вбити. І що примітно: 
ніхто не додумався одразу запита-
ти про це самого пастора. Я не ду-
маю, що це цілком вигадана історія. 
Напевно вона мала місце в історії 
християнської церкви в багатьох ва-
ріаціях. Може це у вас було? Ні? Тоді 
слава Господу!

Одна сестра дуже любила поді-
бні історії про свого пастора і при 
нагоді з ентузіазмом розповідала 
ближнім. Коли ж її викрили в не-
правді, плітках, вона змушена була 
прийти до пастора з вибаченнями, 
просила прощення. Пастор – духо-
вний брат і, звичайно, простив їй, 
але він дав їй подушку і попросив 
розірвати на подвір’ї. Вона це зро-
била, потім служитель церкви по-

просив ту жінку зібрати усі пір’їнки, 
вона в здивуванні замахала руками, 
що це зробити неможливо, вітер 
розніс усе пір’я так, що й знайти те-
пер неможливо, не те, що зібрати. 
«Ось так і ваша неправда, як це пір’я, 
рознесена вітром у народі... Я вам, 
дорога сестро, простив, і похвально, 
що ви покаялися в цьому, але скіль-
ки ще носитися цьому пір’ю неправ-
ди – невідомо». Подумаймо: чи не 
літає десь у народі пір’я неправди, 
авторами якого є ми?

Нагадую заповідь Христа з Єван-
гелії від Матвія: «А коли прогрі-
шиться твій брат проти тебе, іди й 
йому викажи поміж тобою та ним 
самим...». Запам’ятаймо гарнень-
ко: ним самим! Читаємо далі: «…як 
тебе він послухає, ти придбав сво-
го брата. А коли не послухає він, то 
візьми з собою ще одного чи двох, 
щоб справа всіляка ствердилась 
устами двох чи трьох свідків. А коли 
не послухає їх, скажи Церкві; коли ж 
не послухає й Церкви, хай буде то-
бі, як поганин і митник!» (Мт. 18:15-
17). Ось такий божественний поря-
док, що дотепер ніким не скасову-
вався. Не переплутаймо: не церкві 
одразу потрібно говорити про гріх 
брата, а йому особисто, і не дай Бо-
же, щоб хто з церкви довідався. Ска-
зати церкві, тобто іншим – це вже 
останній етап, коли всі інші пункти 
пройдені, і брат не покаявся, а про-
довжує грішити.

Намагаючись не забруднитися, 
хтось займає позицію сторонньо-
го спостерігача, іншим розповідає, 
справедливо гнівається, раптом 
з’являється той брат, що згрішив, 
як ревнивець правди начебто води 
в рот набрав. Не повинно так бути, 
дорогі брати та сестри.

Звичайно, у нас повинна бути 
непримиренність до гріха 

(ми не повинні потурати 
гріху), але іноді складається 

враження, що викривач не 
гріх ненавидить, а ближньо-
го, сусіда в зібранні, готовий 

розтерзати його в ім’я 
правди.
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Але я упустив два пункти, що 
передують Заповіді Ісуса Христа з 
Євангелії від Матвія. Звернімося до 
Першого Послання апостола Івана 
(5:16): «Коли хто бачить брата сво-
го, що грішить гріхом не на смерть, 
нехай молиться за нього, і Він життя 
йому дасть, тим, хто грішить не на 
смерть». Ми любимо міркувати, що 

йому не місце в святій церкві обра-
них Божих. А помолитися зі сльоза-
ми: «Господи, помилуй мого брата, і 
я не кращий від нього. Якщо я стою, 
то це милість Божа. Дух Святий, дай 
брату покаяння в життя. Ти, Господи, 
міркуєш, як би навіть те, що відкину-
те, не відкинути. Боже, Ти полюбив 
його, і я його люблю, він мій брат!» 
Чи ми маємо такий жаль, милосер-
дя? Чи тільки осуд, справедливість, 
меч букви закону, правосуддя? Як-
що не полюбив, не маю співчуття, 
чи маю я взагалі право йти й звину-
вачувати? Ми будемо успішні тільки 
тоді, коли скажемо слова викриття з 
любов’ю (адже ми хочемо придба-
ти брата, чи хочемо тільки вислови-
ти йому все, що думаємо про нього 
поганого? І буває висловлюємо і ви-
хлюпуємо всю гіркоту, образу, воро-
жість – це не любов, а те, ким ми по 
суті є): «Бо сили не має в Христі Ісусі 
ані обрізання, ані необрізання, але 
віра, що чинна любов’ю» (Гал. 5:6). 
Помітьте, що має силу (успіх нашого 
звання християнина) – віра, що діє 
любов’ю. Чи ми маємо таку віру? А 
апостол Петро говорить так: (1Петр. 
4:8): «Найперше майте щиру любов 
один до одного, бо любов покриває 
багато гріхів!» Іншими словами: як-
що маєш щиру любов до брата, змо-

ж це за гріх такий – до смерті, і іно-
ді, на жаль, складається враження, 
що всі гріхи братів саме до смерті, 
тому що у відношенні до них забу-
ваємо головне – молитися. Тобто 
перш ніж йти викривати когось, по-
трібно гарненько про це помолити-
ся. І як помолитися? З любов’ю до 
брата, що згрішив, а може Бог дасть 
йому покаяння в життя. Помолити-
ся не з гнівом проти того брата, чи зі 
словами: я так і знав, що він такий, 

жеш досягти того, що твоя любов 
покриє його гріх! А якщо не маєш 
любові, тоді розкриєш, рознесеш по 
світу, не зробиш нічого з того, що за-
повідав Христос.   

Отже, перш ніж звинувачувати, 
говорити іншим про гріхи ближньо-
го, потрібно подумати: чи виконав 
я усі пункти Господніх Заповідей у 
їхній правильній послідовності? Чи 
маю я любов? Чи молився я хоча б 
раз за брата, що згрішив (бажано 
з постом)? На закінчення своєї да-
леко не повної проповіді хочу про-
цитувати найголовніші слова Ісуса 
Христа, що стосуються членів Хрис-
тової Церкви (сподіваюся, нас з ва-
ми): «Нову заповідь Я вам даю: Лю-
біть один одного! Як Я вас полюбив, 
так любіть один одного й ви. По 
тому пізнають усі, що ви учні Мої, 
як будете мати любов між собою» 
(Ін. 13:34-35). Довідаються усі, що 
це церква Божа, і що живий Хрис-
тос у ній перебуває, якщо покажете 
цьому світу любов між собою, між 
членами церкви. Ми часто пережи-
ваємо, щоб придбати невіруючих 
і євангелізувати увесь світ, насам-
перед виявляємо любов до невіру-
ючих, забуваючи своїх по вірі, а ді-
ючий рецепт інакший: любіть один 
одного, навіть слів багато не треба.

Якщо маєш щиру любов до 
брата, зможеш досягти того, 
що твоя любов покриє його 
гріх! А якщо не маєш любові, 
тоді розкриєш, рознесеш по 
світу, не зробиш нічого з того, 
що заповідав Христос.   

Пробуджуйте в людях хороше
Багато дружніх стосунків руй-

нуються через прагнення знайти 
недоліки в інших, бачити тільки 
погане й навіть отримувати задо-
волення, корпаючись в особис-
тому житті інших і відкриваючи в 
ньому компрометуючі деталі.

Будьте добрі до інших людей і 
не судіть їх суворо. Ідіть шляхом, 
який Господь вибрав для вас, а ін-
шим дайте змогу йти своїм шля-
хом. Мудрий намагається все по-
бачити з різних боків одразу: і хо-
роше, і погане. Він не сліпий, але 
вважає, що головне в людях — за-
вжди хороше. Фіксуючи свою ува-
гу на хорошому, він пробуджує в 
людях любов та доброту. Будьте 
щирі в стосунках з іншими людьми 

і майте сміливість приймати кожно-
го таким, який він є. Не загострюйте 
уваги на недоліках людей. У кожній 
людині є щось хороше, тому що во-
на створена за образом і подобою 
Божою.

Тож постараймося помічати один 
в одному здатність любити, добро-
ту, таланти; говорімо тільки хороше 
один одному й один про одного.

Ставте себе на місце інших
Люди рідко мають звичку входи-

ти в становище інших. Через це ви-
никає багато помилкових суджень, 
жорстокості та несправедливості. 
Люди на все дивляться зі своєї дзві-
ниці: вони до всього приміряються, 
усе зважують і висловлюються про 
все відповідно до своїх уявлень, сма-

ків та нахи-
лів, не врахо-
вуючи думки 
інших. Нам 
треба вихо-

Дві поради від матері Терези

дити за межі власних суджень, інак-
ше все те, що могло б послужити 
людям для зближення, послужить 
ворожнечі та взаємній ненависті. 

Перш, ніж звинувачувати людей, 
спробуйте поставити себе на їхнє 
місце. У багатьох випадках ви змо-
жете зрозуміти, що, опинившись в 
аналогічній ситуації, ви, можливо, 
вчинили б щось у десять разів гір-
ше, як вони. Виділіть усього декіль-
ка хвилин для роздумів про це — і 
ви станете більш терпимо, велико-
душно й милосердно ставитися до 
людей. 
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Уже 15-ий раз у лісі поблизу Вор-
сівського водосховища розклалося 
наметове містечко, у якому прожи-
вало більше 3 тис. молодих людей 
– представників Церкви християн 
віри євангельської України, делега-
цій з Білорусі, Литви, Росії, США та 
інших країн. 

Знаковим є те, що в рік ювілей-
ного з’їзду в Малині та в рік нелег-
ких для України державних змін де-
візом заходу обрано біблійні слова: 
«Переможець успадкує все!»  

Саме під таким гаслом впродовж 
тижня з 5 по 12 липня керівництво 
церкви провело тематичні семіна-
ри та богослужіння, щоб прищепи-
ти молодому поколінню високі мо-
ральні якості. 

У рамках Малинфесту відбулася 
дискусія з участю Давида Вандепута, 

Голови PEFY (Pentecostal European 
Fellowship of youth Ministries) на те-
му «Досвід європейської молоді: 
уроки та застереження». Цікавими 
та практичними були лекції та май-
стер-класи з журналістики та PR-
технологій, які спеціально провели 
представники прес-служби з’їзду.  

На урочистому відкритті єпископ 
ЦХВЄУ Михайло Паночко закликав 
молодь озброїтися вірою, яка дасть 
можливість робити правильний ви-
бір на благо ближніх та України. 
«Доля України не в руках людей, а 
в руках Бога, — зазначив служитель. 
— А тому марно чекати змін в соці-
ально-економічній сфері нашої кра-
їни, допоки ці зміни не відбудуться 
на морально-духовному рівні укра-
їнців».

«Перед проповідниками та лек-
торами стояло завдання донести 
молоді цінність переможного життя 
в Христі згідно з Євангелією та дати 
практичні інструменти для цього. ― 
Сказав голова оргкомітету Богдан 
Левицький. ― Разом зі спікерами 
ми вчилися бачити передвісників 
перемоги, перемагати зло добром, 
ходити в Христовій перемозі. Нас 
надихали до цього герої віри — лю-

Малинфесту-15 років
ди, які навернулися до Бога в 40-60-х 
роках минулого століття, які проне-
сли свою віру через десятиліття й 
залишилися вірними Богові у важ-
кі часи. Атмосфера заходу та новий 
формат проведення, порівняно з 
попередніми з’їздами, теж зробили 
свій внесок. Адже кожного дня від-
повідальним за з’їзд були єпископи 
обласних об’єднань церков. Цього 
року ми не запрошували закордон-
них проповідників, а церкви забез-
печували музичну частину, спікерів 
та запрошували ветеранів віри. Для 
молоді виявився новим і захоплюю-
чим їхній досвід віри та служіння».

Рік ювілейної зустрічі став ще од-
ним вагомим вкладом у морально-
етичне виховання та часом відпо-
чинку молоді як з України, так і з-за 
кордону. «Я вже всьоме в Малині, 
— каже 34-річний Роман із Рівного. 
— Від початку не пропускав жодно-
го з’їзду. На мою думку, тут усе дуже 
добре організовано, і навіть польові 
умови життя подобаються. Особис-
то для мене Малинфест — це вели-
чезне благословення та натхнення. 
Тут відпочиваєш і тілом, і душею». 

Прес-служба ЦХВЄУ
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Під таким девізом 16-17 серп-
ня у церкві «Благодать» м. Мінська 
працювала XIX конференція дитячих 
служителів церков ХВЄ СНД.

Підхід до учасників конференції 
був, справді, індивідуальний, до чо-
го, власне, і прагнуть педагоги, пра-
цюючи з дітьми. Усього зареєстру-
валося 125 осіб. Цікавим було те, що 
ведучі представників кожної країни 
вітали їхньою рідною мовою, та ще 
й віршами.

Найбільш несподіваним було 
привітання від представника Білору-
сі Віктора Бейні, який запропонував 
перервати роздуми на деякий час і 
просто познайомитися й поспілкува-
тися. Він сам не очікував, якими емо-
ційними будуть наступні 10 хвилин.

Офіційне відкриття конференції 
проходило у форматі вечірнього слу-
жіння церкви «Благодать», частиною 
якого став виступ дітей. Присутніх 

Протягом з’їзду були прочитані 
такі лекції: «Робота з дітьми-аутиста-
ми в класах недільних шкіл» (Ненсі, 
США), «Герменевтика серед дітей та 
молоді» (Поднюк Сергій, ректор тео-
логічного інституту СХВЄ РБ), «Пропо-
відь дітям у сучасний час: не спотво-
рюючи істину» (Володимир Моцьо, 
єпископ церков ХВЄ Вологодської 
області), «Проповідь дітям в ниніш-
ній час» (пастор Віктор Філик, м. 
Мурманськ), «Небезпеки в дитячо-
му служінні» (Валентина Федорова). 
Також відбулися семінари по секціях 
(«Золоті вірші ― навіщо, коли і як?», 
«Частина уроку. Питання, обговорен-
ня», «Тематичні ігри» та ін.).

www.dssng.org

Проповідуй слово, сповняй свою службу

Від імені російських служителів 
виступила Валентина Іванівна Федо-
рова, керівник дитячого служіння по 
Росії. Від України ― відповідальна за 
дитяче служіння Лариса Мурах. «У 
мене є величезне бажання — навчи-
ти дітей практикувати Біблію, а не 
просто знати її», ― сказала вона.

привітав єпископ ОЦХВЄ 
РБ С.С. Хомич. Він нага-
дав, що коли річка втра-
чає береги, вона пере-
творюється на болото, 
і попросив учителів не-
дільних шкіл окреслити 
береги для дітей.
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12 серпня 2012 року в с. Корости Косівського району 
Івано-Франківської області відбувся Другий християн-
ський фестиваль «Джерело». Декілька сотень місцевих 
жителів зібралися в мальовничому куточку Прикарпат-
ського краю, щоб послухати пісні та вірші у виконанні 
учасників заходу.

Пісенну програму фестивалю розпочали Василь Гри-
малюк та Степан Куровський — учасники співочого ко-
лективу, від якого й запозичив назву цей фестиваль.

З молитвою благословення та словом привітання до 
глядачів звернувся старший пресвітер Церкви християн 
віри євангельської Івано-Франківської області єпископ 
Юрій Веремій.

У фестивалі взяли участь: Вячеслав Хром’як (с. Со-
лотвино, Закарпаття), Руслана Тотавчич (Рокосово, За-
карпаття), Едуард Сад (с. Заріччя, Івано-Франківська об-
ласть), брати Давидови з Івано-Франківська, гурт «Бла-
говісник» (м. Тернопіль).

Про причину створення людини розповіла панто-
міма у виконанні кандидатів у майстри спорту зі спор-
тивної гімнастики та трьохразових чемпіонів України з 
фітнесу братів Прохніцьких з Івано-Франківська, які хоч 
і мають значні досягнення в спорті, змістом свого життя 
вважають служіння Богові.

Відкриттям таланту на фестивалі можна назвати ви-
ступ Надійки Грималюк, уродженки села Корости, де 
власне й проходив захід.

Музичний фестиваль у Коростах

Фінальним акордом співочої програми став виступ 
музичної групи «Вихід» з Івано-Франківська.

Заключну проповідь Божого Слова виголосив стар-
ший єпископ Церкви християн віри євангельської Украї-
ни Михайло Паночко. На його прохання глядачі та учас-
ники фестивалю звершили молитву за Україну та разом 
заспівали відому пісню групи «Джерело» ― «Хай щас-
тить вам в дорозі».

Прес-служба
Івано-Франківського ООЦХВЄУ
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Микола Климчук, старший пресві-
тер церков ХВЄ Рівненщини Віктор 
Боришкевич.

Директор Микола Синюк опри-
люднив останню статистику місії. З 
1989 року, відколи діє місія, і до 2012 
року місіонерською діяльністю бу-
ло охоплено 506 населених пунктів, 
утворено понад 200 церков (близь-
ко 6000 членів), обладнано або збу-
довано 134 молитовних будинки, 
організовано 139 недільних шкіл. 
За останній рік було проведено 110 
літніх таборів, 353 людини прийняли 
хрещення, створено 36 центрів реа-
білітації, у яких побувало близько ти-
сячі людей, відвідано 27 тюрем.

Відомий в Україні та за її межами 
служитель Сергій Вінковський, за-
прошений на конференцію як осно-
вний спікер, провів два семінари 

ВИПРОБОВУЙ ДІЛО СВОЄ! 

Конференція

(«Особистий євангелізм», «Христи-
янська сім’я») та бесіду для братів.
Окрему бесіду для сестер провела 
Тетяна Боришкевич.

Впродовж з’їзду служили співом 
гурти «Левит», «Сіон», «Суламіта», 
«Маяк спасіння», хори із Новово-
линська та Рівного, бандурист Ана-
толій Коренівський та місіонерські 
гурти.

На конференції була програма і 
для найменших, тому діти теж мали 
можливість відпочити і з користю 
провести час.

Звичайно, усі три дні з’їзду були 
насичені свідченнями місіонерів із 
різних регіонів про Божі милості та 
благословення.

На заключне служіння до Олек-
сандрії завітали керівник молодіж-
ного відділу ХВЄУ Богдан Левиць-
кий, пастори Петро Янюк, Віктор 
Прохор. Також проповідував стар-
ший пресвітер республіки Крим 
Павло Федорук.

Після завершальної проповіді 
єпископа Миколи Синюка молоді 
люди відгукнулися на його заклик 
присвятити своє життя служінню на 
Господній ниві.

Дмитро Довбуш

З 18 по 20 липня на території ди-
тячого табору «Берізка» в с. Олек-
сандрії Рівненської області відбула-
ся XVIII конференція місії «Голос на-
дії», яка зібрала понад 400 делегатів 
та гостей під гаслом «Випробовуй 
діло своє!»

На відкритті з’їзду вітали при-
сутніх пастор місцевої церкви Ана-
толій Яковець, голова Волинського 
об’єднання ХВЄ Михайло Близнюк, 
керівник місії «Добрий самаря-
нин» Ростислав Боришкевич, пас-
тор-євангеліст Сергій Вінковський, 
регіональний директор місії «Бра-
терство без кордонів» Микола Бог-
данець, заступник голови «Спілки 
християн-підприємців» Рівненщини 
Ігор Ясенюк, політик і державний 
діяч Петро Кравчук, пастори Воло-
димир Грицак, Анатолій Тарасюк, 
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