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Сторінка редактора

Зізнаюся, наша редакція з деяким острахом приступала до роботи над темою «Християнин і 
патріотизм». Я сам не надав особливого значення цій темі, коли мені в приватній розмові запро-
понували висвітлити її на сторінках журналу. Причини зрозумілі: в українському протестантському 
середовищі патріотизм «не в пошані». За мої понад 40 років свідомого відвідування церкви я не 
пригадую, щоб хтось колись про це говорив за кафедрою. Негативні висловлювання ще іноді мож-
на почути і то розпливчасто, на зразок «наша батьківщина на небі».

Що ж, причини цьому є. І перш за все — це наслідок атеїстично-радянської системи, яка зуміла 
за 70 років панування вбити в нашу свідомість спотворене розуміння патріотизму. З точки зору 
«совєцьких» ідеологів патріот — це той, хто любить не просто Україну, Росію, Казахстан, а насам-
перед Радянський Союз із його політикою та системою цінностей і ревно ненавидить усе «не на-
ше». Така любов прищеплювалася часто штучно та насильницьки, а ненависть підігрівалася й про-
пагувалася на всіх рівнях суспільства. Окрім того, будь-які прояви любові до свого народу, які не 
вміщалися в рамки пануючої ідеології, оголошувалися націоналізмом і жорстоко переслідувалися.

По-друге, в українському суспільстві ще задовго до радянської влади сформувалася думка, що 
набула особливого поширення і в останні 20 років незалежності, про те, що український патріот 
— це ревний прихильник православ’я, яке саме стало невід’ємною частиною національного патрі-
отизму. З огляду на те, що від зародження (і частково навіть дотепер) український протестантизм 
відчував великий спротив і переслідування з боку православ’я, серед самих євангельських христи-
ян він уособлювався з чимось ворожим, світським, неєвангельським.

Те, що в нас склалося неправильне уявлення про патріотизм, свідчить і те, що в інших країнах, 
які не були під впливом згаданої ідеології,  ставлення християн  до патріотизму позитивне, там не 
соромляться і не бояться говорити про свою любов до вітчизни.

Але найбільш переконливим фактом, який допоміг нам приступити до згаданої теми, є те, що 
Біблія приділяє дуже багато уваги патріотизму. Не помилюся, коли скажу, що Слово Боже просяк-
нуте патріотизмом, біблійні історії учать нас любити свій народ, свою землю, свою історію. Авраам 
та Мойсей, Давид та Неемія, Єремія та Естер, Ісус Христос та апостол Павло — це істинні патріоти 
своєї землі. Саме про них ми й будемо згадувати на сторінках «Благовісника».

Якраз під час підготовки цієї тематичної підбірки, у нас, у редакції, відбулася зустріч із нашими 
білоруськими колегами — працівниками Республіканського об’єднання «Благодать» Об’єднаної 
Церкви ХВЄ в Республіці Білорусь. Це були творчі працівники, поети, які пишуть і пропагують хрис-
тиянську поезію в білоруських церквах. Вразили їхні розповіді про стан білоруської мови в їхній 
державі. Скажімо, у півмільйонному Гомелі лише одна (!) дівчина навчається в єдиному (!) біло-
руському класі. Національна мова вимирає. Але мене здивувало інше. Вони наполегливо пишуть 
білоруською мовою, пропагують свою творчість і вірять, що вона, згідно з Божим відкриттям, яке 
вони отримали,  «будзе запатрабаваная».

Віримо, що наша мова і здоровий патріотизм будуть затребувані й у нашому суспільстві й у сер-
цях християн.
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1. Чи може християнин бути патріотом?
2. Що конкретно може робити християнин, щоб якісно впливати на життя свого народу?

Два запитання на тему номера

Євген Сергієня, пастор, єпископ об’єднання церков ХВЄ у Гомельській 
області, член національної спілки письменників Білорусі:

1. На мою думку, не тільки може, а й повинен бути ним. Чому? Можна 
взяти за приклад Давида, який був патріотом свого народу. Коли він поба-
чив Голіафа, який вийшов проти Божого народу, то не міг стримати вигуку: 
«Хто цей необрізаний, що так зневажає полки Живого Бога?» І йому було 
дано перемогу від Господа. Цей приклад говорить про те, що християнин 
повинен любити свою сім’ю, свій народ, свою землю, бути кращим її пред-
ставником, показуючи приклад. Як Ісус сказав ― бути сіллю землі та світлом 
для світу. Це також риса патріотизму. Бо патріотизм ― це почуття відпові-
дальності за те, що у тебе є, і те, що навколо тебе, за твій народ, за життя 
багатьох людей. Хоча наслідком комуністичної пропаганди є те, що це слово 
має негативний відтінок у свідомості людей. Я вважаю, що багато братів, які пішли в тюрми за Боже Слово, є 
справжніми патріотами.

2. Найперше, християнин повинен бути ― християнином, у якого немає заздрості, злоби, нечистих мотивів, 
у якого чисте серце! Головним кроком у цьому напрямку я б назвав молитовне життя перед Богом: для чого 
я живу, Господи? Яке моє місце у Твоєму Тілі? Яких дій Ти чекаєш від мене? Наприклад, у моєму житті була 
мрія стати поетом, і якраз через посередництво духовної лірики люди стали наближатися до Господа. Щодо 
політичної сфери, думаю, тут можемо обмежитися молитвами. А щодо культурного, громадського, духовного 
життя ― ми не тільки громадяни неба, а й громадяни своєї країни й повинні впливати на неї, бути частиною її. 
Якщо це культура ― то це повинна бути найкраща культура. Якщо духовне життя ― то високого рівня. Робити 
свою справу якісно, як для Господа!

Джордж Давидюк, пастор, євангеліст, християнський співак (США):

1. Багато залежить від самого значення слова «патріотизм». Моє визна-
чення патріотизму — це любов до країни і готовність жертвувати ради цього. 
Немає нічого поганого в тому, щоб  любити країну свого народження, а також 
країну свого «всиновлення». Насправді, країна утворена з сімей. Адам, Ной і 
Авраам — всі були покликані Богом започаткувати родини, які стали націями, 
відомими нам і дотепер. Сам Бог поважає різні об’єднання родин, тому що в 
книзі Об’явлення ми читаємо, що Господь викупив своєю кров’ю «людей Бо-
гові з усякого племени і язика, і народу, і люду» (Об.5:9). А також Дерево Жит-
тя в Новому Єрусалимі має плоди і листя для «зцілення народів» (Об. 22:2).

Але, зрештою, щоб ніхто не зрозумів мене неправильно, дозвольте мені 
відповісти в світлі Слова Божого. У Посланні до римлян, 13 розділ, апостол 
Павло говорить нам, що Бог є над всіма владами народів. Та якщо в якийсь 

час нація відкрито діє проти Божого Слова, ми повинні «слухатись Бога більше, ніж людину», як сказав Петро 
про правителів свого часу. У загальному, наш патріотизм — це ні що інше, як повага до родини, але у більш 
широкому масштабі.

І ще одна думка. Непогано любити свою країну, але погано не поважати цінність інших країн і вважати 
свою країну вищою за інші. Це не патріотизм, а шовінізм. Пам’ятаймо, що Ісус любить всі нації і очікує від 
нас цього ж.

2. Через молитву за тих, хто при владі, як учить Писання. Через участь в житті суспільства, голосування за 
відповідальних лідерів. Також слід бути сіллю і світлом там, де ти є. Я не згоден з тим, що християни повинні 
повністю відділитися від держави, як роблять деякі люди, тільки чекаючи, коли прийде Ісус. Йосип, Даниїл, 
Естер і Неемія — усі вони були чудовим прикладом віруючих, які не пішли на компроміс у своїй вірі в Бога, але 
й мали великий вплив на народи й царів.
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Бог і Україна! 
Лідія  ВУДВУД

Біль серця

Життя умить конем баским промчало,
Та не забути хутір той, село.
Зерно, що там в дитячу душу впало,
В мені живим колоссям проросло.

Тепер для Бога колоситься нива.
Допоки благодатна ще пора,
Завершити спішу Господнє жниво.
Який Він щедрий у своїх дарах!
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Батьківщина…  Для кожного во-
на починається з найдорожчого, 
найріднішого, найсокровеннішого. 
Для мене вона почалася зі стежки 
до батьківського саду. Пам’ятаю, як 
ми садили його разом з батьком бі-
ля нової хати, коли мені було п’ять 
років. Відтоді пройшло немало ро-
ків. Та кожного разу, повертаючись 
до рідного порогу і взявши в руки 
запашне яблуко, я зі сльозами на 
очах подумки кажу: «Дякую, тату!» 
Дякую, Небесний Батьку, за цей 
милий серцю куточок рідної землі, 
за цей сад, який продовжує роди-
ти уже третьому поколінню. Дякую 
за те, що можу повертатися сюди з 
далеких доріг і відчувати тепло рід-
ного дому. Одного разу я не зможу 
прийти на це місце, але знаю, що 
мій Небесний Батько приготував у 
небі для нас вічну батьківщину, яка 
набагато прекрасніша. Ця земна — 
лише відблиск тієї сонячної, ні з чим 
незрівнянної батьківщини. Та чи 
зможемо ми досягнути її, якщо не 
навчимося любити й цінувати нашу 
земну  вітчизну? 

Ми часто сприймаємо її як щось 
звичне, належне нам, забуваючи, 
що вона дається Богом, про що го-
ворить Слово Боже: «Я дам оцей 
край потомству твоєму» (1М.12:7). 
Ми часто розпоряджаємось нею, 
як своєю власністю: не бережемо, 
не цінуємо, зраджуємо, продаємо. 
І, як ізраїльський народ, пізнаємо 
її справжню ціну тоді, коли опини-
мось «на ріках вавилонських». Я 
переконалась у цьому на власному 
досвіді.

Моє дитинство проминуло на 
чудовій волинській землі. Я полю-
била її скромну красу, шум  дібров, 
ріки, що густо поросли верболо-
зом,  біленькі дерев’яні хатки, її до-
бродушних, щирих людей. Та по-
справжньому я навчилась цінувати 
все це, коли опинилась у величезно-
му промисловому місті на Донбасі. 

Терикони, які постійно курилися, 
різнокольоровий дим із труб мета-
лургійних заводів навівали вражен-
ня, ніби ти опинився у величезній 
кузні. Хотілося вирватись кудись на 
простір, піднятись із цих хмар ди-
му до синього неба, дихнути на по-
вні легені чистим повітрям, пройти 
босоніж по зеленій травичці, як на 

рідній Волині. Та годі було шукати 
такого куточка! Вся земля була пе-
рерита, сплюндрована, засипана 
червоною породою, вкрита вугіль-
ним пилом. Не чути було пахощів 
дерев, коли вони розцвітали навес-
ні, не чути співу пташок, не видно 
мерехтіння зірок на небі. Та не так 
боляче було дивитися на спустоше-
ну землю, як на духовно спустоше-
них людей, єдиним задоволенням 
яких було, вийшовши з шахти, роз-
веселити своє серце спиртним. За-
мість милозвучної рідної мови з їх-
ніх уст тоді зривались такі мовні зво-
роти, від яких холонуло в серці. Сіра 
земля… Сірі люди… Сірі будні… 

Проте були і свята. Червоні… Тоді 
ці люди виходили на вулиці з чер-
воними прапорами й демонстру-
вали «вірність ідеалам комунізму», 
вигукуючи гасла, у яких прославля-
ли своїх вождів та «партію — ро-
зум, честь і совість епохи». А в пе-
рервах між скандуванням лозунгів, 
зупинившись, крадькома старались 
«підняти дух» знову ж таки хмільни-
ми напоями. Напевно, як розумію 
тепер, тоді не так гостро відчува-
лося, ким ти є насправді: людиною 
чи «коліщатком і гвинтиком» у то-
му страшному механізмі, який без-
жально нищив усе духовне, усе не-
стандартне, не схоже на сіру масу.

Чому? Чому? Безліч болючих 
«чому». Я не могла зрозуміти,чому 
ці люди стали такими? Що так ска-
лічило і духовно знищило їх. Я тоді 
ще не знала близько Бога, але слу-
жити тим богам, яким служили тут, 
не хотіла. Я відчувала себе білою 
вороною серед оточення, у яке по-
трапила. Туга за рідним краєм, за 
близькими людьми, відчуття духо-
вної порожнечі гнітили мою душу. Я 
не знаходила задоволення ні в ро-
боті, ні в нових друзях, ні в сім’ї. Я 
шукала відповіді, я  шукала виходу. 
Так  жити було неможливо. Щось 
мусило змінитись…

Повіяли над Україною чорно-
бильські вітри… Вітри, які пробуди-
ли свідомість багатьох. Попіл Чор-
нобиля стукав у серця: «А що далі?.. 
Що буде з Україною?.. Чому це ста-
лося?..»

Це була зупинка. Зупинка «пере-
можного ходу» Божою рукою. Куди 
іти далі?.. «На дорогах спиніться та 

гляньте і спитайте про давні стеж-
ки, де то добра дорога,— то нею 
ідіть, і знайдете мир для своєї душі» 
(Єр.6:16), — каже Слово Боже. Я по-
чала шукати той добрий шлях. 

На той час почали друкувати за-
боронену в Радянському Союзі лі-
тературу. Мені відкрились нові по-
гляди письменників, яких я вивчала 
в інституті: Достоєвського, Толстого, 
Гоголя. Я жадібно читала все нове, 
що виходило з друку, те, що було 
за сімома замками: твори філосо-
фів Соловйова, Бердяєва, Карсаві-
на, твори Солженіцина. Я зрозумі-
ла, що ми були жорстоко обмануті, 
позбавлені істини, світла. Мені було 
жаль себе, жаль цих людей, які ме-
не оточували, які не знали нічого, 
крім важкої рабської праці в шахтах, 
куди не проникало сонце. До того ж 
вони були позбавлені ще й світла, 
яке б освітлювало їхні душі. Масо-
ва культура, якою намагались про-
світити  темряву трудящих, робила 
її ще більшою, тому що не давала 
відповіді на основні питання: «Що є 
людина? Для чого вона живе? Що є 
істина?». Тому що «вони Божу прав-
ду замінили на неправду, і честь від-
давали, і служили створінню більш, 
як Творцеві» (Рим.1:25). Образ не-
тлінного Бога замінили на мізерних 
божків — вождів, партію, які вели 
до «світлого майбутнього» й приве-
ли до повного духовного знищення.

Я почала ходити до православ-
ної церкви. Відчувала полегшення в 
серці, але душа шукала чогось біль-
шого. Дістала Біблію — і стала чита-
ти. Я розуміла, що всі ті книги, які я 
перечитала за час навчання в шко-
лі, в інституті, взяті разом, не варті 
цієї Книги. Кожне слово було баль-
замом для спраглої душі, лікувало, 
відкривало щось нове, незвідане. 
Читаючи про Мойсея — великого 
патріота свого народу, який вивів 
свій народ із єгипетського полону, я 
думала про те, що мій народ також 
перебуває в рабстві. Адже на своїй 
українській землі ми не мали права 
спілкуватись рідною мовою, наші 
діти не могли вчитися в українській 
школі, ніде не чути було української 
пісні, а в книгарнях та газетних кіос-
ках неможливо було купити україн-
ську книгу чи газету. Ми не бачили 
України в Україні. Ми почували се-
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бе, немов ізраїльтяни на ріках ва-
вилонських. Душа плакала, згадую-
чи рідний край, чудову Волинь, яку 
колись я оспівувала у своїх віршах. 
Моя арфа мовчала. А якщо говори-
ла, то лише з сумом у серці: 
Припаду я до тебе осіннім 

листком
І сніжинкою ляжу на зоране поле.
Рідна земле, ти стала цілющим 

ковтком
В спраглу днину, настояну болем.
Я до тебе спішу з круговерті 

доріг,
Сірих буднів гіркого полону,
Щоб тобі уклонитися, отчий 

поріг,
І припасти до рідного лона…

Господь почув наш плач і відпо-
вів на молитви тих, які благали сво-
боди для свого народу. Проголо-
шення незалежності України було 
остаточним звільненням від раб-
ства, від темряви, від неправди, у 
якій так довго тримав нас комуніс-
тичний режим. Боже світло засяяло 
над нашою країною. Відкривалася 
можливість проповідувати Боже 
Слово. У цей час я свідомо прихо-
джу до Бога і приймаю хрещення 
по вірі. Гасло «Бог і Україна!», про-
голошене  в перші дні незалежності, 
було для мене не просто гаслом, а 
покликом до дії. Усі, хто був не бай-
дужим до долі України і її народу, 
почали діяти. 

У Донецьку відкривається перша 
українська школа. Мене запрошу-
ють на посаду  заступника директо-
ра з виховної роботи. Ось тут я змо-
жу реалізувати Божий план, щоб 
повернути цим людям віру, культу-
ру, рідну мову! Не вагаючись,  я взя-
лась за цю справу, розуміючи, що 
це завдання від Бога. У школу при-
йшло багато дітей із віруючих сімей, 
адже в програму ми включили уро-
ки «Закону Божого», бесіди з хрис-
тиянської етики, уроки української 
культури та народознавства. Батьки, 
українська громада, діаспора, гре-
ко-католицька церква, церкви ЄХБ 
та ХВЄ сприяли нам в цьому. 15 учи-
телів нашої школи прийшли до Бо-
га. Це давало змогу відкривати істи-
ну дітям на всіх уроках, на виховних 
годинах, на позакласних заходах. 
Спраглі дитячі серця, немов квіти, 
пили живу воду істини, у них сіялося 
добре, розумне, вічне. 

Але ворог не спав. Місцева вла-
да не могла змиритись із тим, що 
в Донецьку раптом з’явилася духо-
вно-націоналістична школа, і всіля-
ко намагалась її закрити. Одна ко-
муністка, прийшовши в нашу школу 
і почувши, чого ми навчаємо дітей, 
вигукнула: «Ви страшні люди, вас 
не можна пускати до дітей! А як же 
наука, фізика, хімія?» На це ми від-
повіли, що Менделєєв, Павлов, Ей-
нштейн, Шевченко,Толстой, Досто-
євський були глибоко віруючими 
людьми.

Надмірний контроль з боку 
управління освіти, щоденні перевір-
ки, постійний холод у школі через 
відключення опалення, невчасна 
виплата заробітної плати, протисто-
яння влади  багатьох зламали — і 
вони пішли шукати легшого хліба, а 
ті, хто залишився, продовжували Бо-
жу справу, незважаючи на всі труд-
нощі.

Маючи не дуже міцне здоров’я, 
я розуміла, що без Бога мені не про-
йти через ці труднощі, і просила у 
Нього сил. Я вдячна, що Він зцілив 
моє хворе серце, щоб я могла ще 
більше віддаватись на служіння Йо-
му. Господь постійно, як Батько, на-
вчав, утішав, застерігав, вказував, 
що я мушу робити, як діяти в тій чи 
іншій ситуації, щоб виконати Його 
волю. Бог був з нами, і ми відчували 
Його руку, дивлячись на те, як укра-
їнці з Австралії, Канади, США, захід-
них областей України підтримували 
нас і матеріально, і духовно. На свя-
то Різдва, на літніх канікулах наших 
учнів  запрошували львів’яни, тер-

нопільчани, щоб діти познайомили-
ся з українською культурою, погли-
били свої знання рідної мови. Гре-
ко-католицька церква опікала нас, 
намагаючись прищепити любов до 
Бога, до Його законів, до Слова Бо-
жого. Бог показував нам, що Він є 
близьким і реальним через цих лю-
дей, які так щиро й тепло прийма-
ли нас у своїх сім’ях, які давали нам 
відчути, що Він любить однаково 
всіх — і на Сході, і на Заході. 

Та найбільш реально батьки і ді-
ти переконались у Божій милості 
влітку 2002 року. Ми з групою учнів 
перебували у Львові, де діаспора 
організувала табір з вивчення укра-
їнської мови. Нам запропонували 
поїхати на екскурсію в Скнилівський 
аеропорт. Так трапилось, що діти 
розгубились у багатотисячному на-
товпі людей, і їх годі було зібрати. 
Моя душа відчувала якусь тривогу, 
хоч діти були досить самостійні (учні 
9-11кл.), і я стала молитись, щоб Гос-
подь зібрав нас. Як не дивно, усі на-
ші діти незабаром були разом. По-
чалося шоу, де пілоти показували 
свою майстерність. Тривога в моєму 
серці збільшувалася, і я рішуче ска-
зала: «Через 10 хвилин ми всі вихо-
димо звідси». Діти вмовляли мене 
ще подивитися, але я була твердою 
у своєму рішенні. І не даремно. Бог 
хотів поквапити  нас. Коли ми віді-
йшли на відстань приблизно триста 
метрів від трибун, де зібралися ти-
сячі людей, почувся несамовитий 
рев 70-тонного  реактивного літака, 
який, зробивши піке над нашими 
головами, не зміг знову піднятись 
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вгору і полетів прямо туди, звід-
ки ми щойно вийшли. Страшенний 
стовп вогню і диму піднявся над тим 
місцем. Мої діти завмерли від жаху, 
а потім, зрозумівши, що сталось, по-
чали обнімати один одного й пла-
кати. Я також ридала, молилась і 
славила Бога, що Він вчасно вивів 
нас і врятував від смерті. Усі, навіть 
скептики, зрозуміли, що це Божа ру-
ка. На другий день усі, без винятку, 
пішли до храму, щоб подякувати Бо-
гу за життя і помолитись за ті сім’ї, 
які втратили близьких і рідних.

Коли ми повернулися в Донецьк, 
батьки однодушно визнали, що тіль-
ки завдяки Богу ми залишилися жи-
вими. Бог підтвердив мої слова, що 
Він є живий і реальний, і не посоро-
мив мене в надії на Нього. Навіть ті, 
яким не дуже подобалося, що я за-
вжди зверталась до Бога і Його Сло-
ва, тепер усе сприймали по-іншому. 
Діти після цієї поїздки писали у своїх 
творах, що в їхній свідомості й у сер-
цях щось перевернулося, вони, по-
перше, побачили Україну в Україні, 
а по-друге — пізнали Бога.

Бог і Україна… Незалежність… 
Свобода… Багатьом вона відкрила 
можливість більше полюбити Украї-
ну, знайти Бога, багатьом — понести 
радісну вістку спасіння в усі куточки 
колишнього Радянського Союзу, а 
багатьом — вибрати собі краще міс-
це під сонцем, там, де тепліше, без-
печніше, де ніхто не буде пересліду-
вати за погляди, за віру. У кожного 
був  вибір, як писав український по-
ет Юрій Клен:
Блажен, хто гордо кинув 

рідний край
І з посохом в руці пішов шукати
На чужині незнаній дальній рай…
Та тричі той блажен, який за чай 
І хліб теж не хотів себе продати,
Але, минаючи тропу розлук,
Зостався, щоб зазнати 

хресних мук…
Я вдячна Богові, що там, у зру-

сифікованому, духовно знищеному 
Донбасі, Він знайшов мене, вказав 
дорогу істини, дав можливість нести 
світло правди тим, які не знали Йо-
го, навчив по-справжньому любити 
й цінувати край, який Він подарував 
нам. Один брат якось поспівчував 
мені: «Оце там, в Донбасі, ви змар-
нували свою молодість». Вірю, що 

це не так, і не жалкую, що провела 
там 25 років свого життя. Важко бу-
ло йти крізь терни, але Господь був 
поряд. Я вдячна Йому за все. Наді-
юсь, що ті зерна правди, які я сіяла 
там зі сльозами, проростуть колись 
добрим колосом для Божої слави.

За одним лише жалкую. За тим, 
що гасло «Бог і Україна» для бага-
тьох так і залишилося гаслом. Бог 
подарував нам свободу. Ми були 
такі щасливі, наші серця були по-
вні надій. Пригадується Псалом 125 
(126): «Як вертався Господь із поло-
ном Сіону… наші уста тоді були повні 
веселощів, а язик наш — співання! 
Казали тоді між народами:  «Вели-
ке вчинив Господь з ними!» Бог дав 
нам можливість духовно відродити 
Україну. Але хтось під відроджен-
ням розумів лише зовнішню форму 
(мову, культуру, звичаї, традиції), 
без його глибокої внутрішньої суті. 
Зодягнутись у вишиванку й розмов-
ляти рідною мовою  — цього ще не 

досить для того, щоб бути патріотом  
і духовною людиною. Потрібно бу-
дувати своє життя за Божими прин-
ципами, виконувати Божу волю. Ті, 
які розуміли це, замість того, щоб 
діяти, стояли осторонь в ролі пасив-
них спостерігачів, або, «обтрусивши 
порох із ніг своїх», поїхали за межі 
України. А ще інші в погоні за мате-
ріальним, земним, забули про Бога, 
забули про рідну матір, яка плаче 
сьогодні за своїми нерозумними ді-
тьми, що знову ділять її, продають, 
грабують, нищать, ґвалтують.

І знову полон…Що далі чекає 
Україну?.. Про це знає один Бог. Тож  
молімо Господа за наш рідний край, 
за тих, хто сьогодні в полоні неправ-
ди, нездорових пристрастей, нена-
висті, розчарувань і байдужості. 

«Вернися ж із нашим полоном, 
о Господи, немов ті джерела на пів-
день!»

1

Тебе любити не втомлюся

Тебе любити не втомлюсь ніколи…
В барвінку неба, в золоті пшениць,
Краса твоя для світу загадкова,
Її повік не випити нікому,
Як життєдайну воду із криниць.

Ти вся в мені, аж до краплини крові,
Вже безліч раз пролитої в борні,
Де я, на жаль, не був твоїм героєм…
І голос твій уже в моєму слові
Дзвенить щодня, як повінь навесні.

А ще піснями наповняє груди
І Бога славить, сущого віки…
Була знемога, та не падав в буднях,
Допоки ти живеш, я жити буду,
Як береги Славутича-ріки.

Тебе любити, нене, не втомлюся,
Куди б мене дорога не вела,
За тебе я щодня тепер молюся
Перед лицем розп’ятого Ісуса,
Аби щаслива долею була.

Сергій РАЧИНЕЦЬ
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Любов до Вітчизни

Біблійний патріотизм

Василь МАРТИНЮК
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Для євреїв рідна земля — це не 
просто земля, на якій народилися 
їхні прабатьки, батьки чи й вони са-
мі, це земля — заповідана їм Самим 
Богом. Проживши в Єгипті 430 ро-
ків, вони не назвали його своїм, мрі-
яли про край обітований — і чекали 
свого визволення. І воно настало че-
рез Мойсея. Це Бог сказав йому: «А 
тепер іди ж, і я пошлю тебе до фа-
раона, і виведи з Єгипту народ Мій, 
синів Ізраїлевих!» (2М.3:10).

Ось саме в Мойсеєві бачимо іс-
тинного патріота своєї Батьківщи-
ни, про якого може мріяти кожен 
народ. Це він «відрікся зватися си-
ном дочки фараонової», бо «хотів 
краще страждати з народом Божим, 
аніж мати дочасну гріховну потіху». 
А коли Господь сказав йому, що ви-
губить Ізраїль через теля-ідола, яко-
го вони собі вилили, а його самого 
зробить великим народом, то він не 
спокусився на цю можливість зве-
личитися й став благати Бога: «Коли 
б ти пробачив їм їхній гріх! А як ні 
— витри мене з книги Своєї, яку Ти 
написав» (2М.32:32). Мойсей ради 
свого народу готовий був пожерт-
вувати власним спасінням. Чи може 
бути більшою любов?!

Коли зневірені євреї на чолі з 
Мойсеєм блукали по пустелі, то не-
звичайне покарання вибрав для них 
Господь: «Ви не ввійдете до того 
краю, що Я підносив був на прися-
гу руку Свою, що будете перебувати 
в нім...» (4М. 14:30). Не смерть була 
страшною, найстрашніше — не по-
бачити обіцяної землі, рідної землі, 
не ступити на неї своїми ногами, не 
покуштувати її плодів. Тому Мойсей, 
оглядаючи Ханаанську землю з гори 
Нево, хоч і радів, що незабаром во-
на стане ізраїльською, але й разом 
із тим дуже сумував, що сам не змо-
же ввійти туди. І великою була наго-
рода Ісуса Навина та Калева Єфуне-
євого — топтати стежки дарованої 
Богом землі.

Свою любов до історичної Ві-
тчизни євреї пронесли через тися-
чоліття, жертвуючи ради неї не тіль-
ки своїм багатством, але й життям. 
Саме любов, вкладена в серця єв-
реїв самим Богом, оживила Ізраїль 
— і він постав перед очима світу з 
тисячоліть руйнувань, вогню та ви-
гнання як міфічний Фенікс з попелу. 
І тепер ця любов творить чудо — Із-

раїль в оточенні ворожого світу про-
цвітає.

Любов до Ввітчизни кожного єв-
рея тісно пов’язана з любов’ю до Бо-
га. Якщо він хотів добра своїй землі 
та своєму народові, мав бути вірним 
Богові, який привів його народ в Ха-
наан. Так написано: «Якщо дійсно 
будеш ти слухатися голосу Господа, 
Бога свого, щоб додержувати ви-
конання всіх Його заповідей, що я 
наказую тобі сьогодні, то поставить 
тебе Господь, Бог твій, найвищим 
над усі народи землі» (5М.28:1-2). 
Найвищим — найбагатшим і най-
сильнішим! Хіба це не мрія кожного 
патріота? 

Євреї — свідки істинності Божих 
слів: коли вони служили живому Бо-
гові — були сильними, коли відсту-
пали від нього до язичницьких бож-
ків — то накликали на рідний край 
страшні покарання: хвороби, спус-
тошливі війни, рабський гніт, розсі-
яння. Мойсей попереджав Ізраїля: 
«За те, що не служив ти Господові, 
Богові своєму, у радості та добрі 
серця, із рясноти всього, то будеш 
служити ворогові своєму, якого Гос-
подь пошле на тебе...» (5М.28:48). 
Це попередження стосується всіх 
народів, а не тільки вибраного, як і 
обітниця: «Благословенний народ, 
у якого Господь є Богом» (Пс.32:12). 
Отож, патріотизм без любові до 
Творця неба й землі голослівний, 
балаканина, яка приводить його 
адепта до морального падіння, до 
піклування про власні інтереси на 
шкоду народу й державі.

Дуже прикро за наших патріотів, 
освічених, інтелігентних, які при-
хилилися до неоязичництва чи ате-
їзму і думають, що роблять добро 
Україні. Вони відхиляють інших від 
Ісуса Христа і Спасителя, демора-
лізуючи їх і накликаючи Боже про-
кляття, і роблять зло своїй Вітчизні, 
можливо,більше, ніж якийсь укра-
їнофоб чи високопоставлений зло-
дюжка-корупціонер. Правда, укра-
їнським патріотам-християнам не 
потрібно й скочуватися до інших 
крайнощів і не «приватизовувати» 
патріотизму, мовляв, якщо ти не пра-
вославний — то вже й не патріот. 
Дозвольмо католикам, баптистам, 
п’ятидесятникам та іншим протес-
тантам бути в колі тих, хто любить Ві-
тчизну як одну з найбільших святинь. 

Цікаво спостерегти в Біблії, яка 
велика відповідальність перед Бо-
гом за народ лежить на його пра-
вителях. Багато з них накликали на 
свій край страшні лиха через свою 
зраду чи непослух Всевишньому. 
Одному з царів Ізраїлю Бог сказав, 
що «Він видасть Ізраїля через гріх 
Єровоама, що грішив сам, і що ввів 
у гріх Ізраїля» (1Цар.14:16). Зауваж-
мо: через гріхи царя, через його 
безбожництво страждатиме народ! 
Нам треба молитися, щоб керівники 
нашої держави були благочестиви-
ми — і ми могли проводити мирне 
та благополучне життя!

Євреї у вавилонському полоні 
по-особливому зрозуміли ціну втра-
ченої Батьківщини. Їхня любов до 
неї стала глибшою й трепетнішою. 
Дуже яскраво почуття любові до рід-
ного краю висловлене в 136 псалмі: 
«Над річками вавілонськими, — там 
ми сиділи та й плакали, коли згаду-
вали про Сіона!.. Як же зможемо ми 
заспівати Господню пісню в землі 
чужинця?» Скільки жалю й скільки 
відданості Батьківщині! Те саме бу-
ває з нами, коли ми на чужині. Шко-
да, що ми вміємо любити свою Ві-
тчизну тільки на віддалі. 

Вражають своїм патріотизмом 
Мордехай з Естер, Ездра та Неемія. 
Мордехай на звістку про закон на 
винищення євреїв у всьому пер-
ському царстві «роздер... одежу 
свою і зодягнув веретище та поси-
пав попелом, і вийшов на середину 
міста, та й кричав криком сильним 
та гірким». І Господь дав вибавлен-
ня його народові через царицю Ес-
тер.

Читаючи свідчення Неемії про 
те, що юдеї «брали собі за жінок з 
інших народів, і що «їхні сини гово-
рили наполовину по-ашдодському, і 
не вміли говорити по-юдейському, а 
говорили мовою того чи того наро-
ду» (Неем.13:24), відчуваємо його 
біль за одноплемінників, які втрати-
ли і страх перед Богом, і мову, що, 
можливо, найбільше відрізняє їх від 
інших націй. Поки є спільна мова, 
доти є нація.

Ісус Христос і апостоли також бу-
ли великими патріотами. Згадаймо, 
Ісус казав, що Він прийшов рятува-
ти стадо Ізраїлеве (див. Мр.7:17). 
Апостоли також свідчили про Ме-
сію тільки євреям, допоки не було 
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видіння Петрові від Господа, яке 
розкрило таємницю, що Ісус прий-
шов на землю, щоб спасти людей зі 
всіх народів. Апостол Павло ніколи 
не відрікався від свого єврейства і 
навіть міг похвалитися, що він «єв-
рей із євреїв, фарисей за Законом». 
Мабуть, тільки українці можуть так 
легко ставати росіянами чи амери-
канцями, повністю відрікшись від 
свого українства, називаючи своїх 
дітей чужими іменами і навіть змі-
нюючи свої прізвища. Але ж немає 
в Бога народу, до якого Він був би 
добріший. «В кожнім народі приєм-
ний Йому, хто боїться Його й чинить 
правду» (Дiї.10:35). Немає в Нього 
мови, яку Він любить більше за ін-
ші й хоче тільки нею вислуховувати 
хвалу й подяку Собі. Йому найпри-
ємніше славослов’я від щирого сер-
ця, і хочеться зауважити — щиріше 
ніж рідною мовою не скажеш. 

Тож навчімося від євреїв любові 
до земної Вітчизни, до народу, се-
ред якого ми народилися, бо це во-
ля Божа, щоб ми його любили. Мо-
лімося, щоб наш край і наш народ 
були благословенними в Господі, 
щоб Україна стала по-справжньому 
християнською державою, а укра-
їнці — зразком істинних християн, 

сповнених любові до Господа й до 
ближнього!

* * *
Розмірковуючи про земну Ві-

тчизну, ми, звичайно, згоджуємося 
з тим, що віруючі, спасенні Христом, 
становлять окремий народ дітей Бо-
жих незалежно від нації, і є грома-
дянами Царства Небесного. Але ця 
істина не повинна робити нас бай-
дужими до краю нашого тимчасово-
го перебування, бо байдужість меж-
ує із зневагою. Ми ж народжуємося 
не з власної примхи, не вибираємо 
собі батьків, як і не вибираємо зем-
лі й народу для своєї появи на світ. 
Все дається Богом як дарунок — і чи 
можна зневажати Божий дар? Ко-
жен віруючий мусить задуматися, 
що дарунок, який він отримав від 
Господа — народитися в Україні й 
українцем, має бути не тільки вдяч-
но прийнятим. Він ще й зобов’язує 
любити той народ і ту землю, яку 
отримав у тимчасовий спадок, ро-
бити все можливе, щоб рідний на-
род пізнав світло Євангелії, а рідна 
земля стала благословенною.

Куди б ми не поїхали і як би дов-
го не говорили чужою мовою, але 
завжди земля народження буде 

наймилішою, а мова дитинства — 
музикою. Представники нації, до 
якої належимо, на чужині сприйма-
ються як брати, викликають в душі 
спогади про рідні місця. І спогади 
бувають настільки глибокими, що 
пригадуються не лише дорогі сер-
цю обличчя, краєвиди, речі, кимось 
сказані слова, але й запахи. Смуток, 
туга наповнює серце, аж до сліз — 
взяти б крила й полетіти на рідні 
плеса.

Любов до Вітчизни, до народу, 
з якого вийшов, є складовою тієї 
великої любові, яка починається з 
любові до ближнього й закінчується 
любов’ю до Господа, і яка ніколи не 
перестає. Тому ми глибоко помиля-
ємося, коли говоримо, що любимо 
Бога, але не любимо той край, де 
народилися, і той народ, до яко-
го належимо з Його волі. Бо ж наш 
ближній насамперед той, з ким нас 
єднає одна земля, одна нація, одна 
мова. І якщо ми не любимо його, то 
чи повірять нам, що ми любимо по-
ляка, росіянина чи американця. І чи 
буде правдою, що ми любимо на-
род Божий? Велике бо починається 
з малого!

— Як на вашу думку: при-
в’язаність людини до свого місця 
народження, своєї батьківщини є 
важливою чи застарілою?

— Не думаю, що на цю пробле-
му варто дивитися консерватив-
но. Зміна способу життя неминуче 
відриває людину від одного місця, 
робить її мобільнішою. Сучасний 
стиль життя, електронні комуніка-
ції, зрушуючи людину з місця, ство-
рюють чимало нових можливостей 
для збереження зв’язку поколінь, 
усвідомлення свого місця в тяглос-
ті родинної та національної тради-
цій. Логічно було б нам, церковним 
людям, які особливо гостро бачать 
залежність людини від стабільнос-
ті світу, побажати, щоби зв’язок зі 
своєю церквою, селом, містечком 
не втрачався. Але водночас глибо-
ка духовна криза, яку переживають 
українське село й маленькі містечка 

на Лівобережжі та Півдні, свідчить, 
що ця непорушність не є гарантією 
збереження свого місця у світі та 
своєї гідності. 

— З погляду християнства, чи 
важливо людині бути патріотом?

— Християнство, як і всі авраа-
мічні релігії, спирається на Декалог 
— десять заповідей Мойсея, де чіт-
ко написано: «Шануй свого батька та 
матір свою, щоб довгі були твої дні 
на землі». Церква розуміє ці слова 
як припис пошани і до Батьківщини 
в широкому сенсі, і до «малої бать-
ківщини», родинної традиції. Нині 
ж українці, як і народи Централь-
ної та Західної Європи, опинилися 
перед викликом масової міграції. 
Парадоксальна річ: фінансова без-
вихідь штовхає наших людей на за-
робітки за кордон, і водночас десят-
ки тисяч чужинців приїздять до нас 
із Південної Азії, Африки, колишніх 

«совєцьких» республік і займають 
тут робочі місця. Церква має запо-
бігати зростанню ксенофобських 
настроїв, плекаючи здоровий патрі-
отизм, який любов до своєї країни 
не пов’язує з ненавистю до інших. 
Патріотизм, на якому виростало 
моє покоління, означав штучний, 
некритичний захват власною кра-
їною, СРСР, на противагу іншим. 
«Совєтський» патріотизм, попри 
інтернаціоналістичну риторику, пе-
редбачав ненависть, зокрема, нена-
висть до всіх капіталістичних країн. 
Український патріотизм має вміти 
захищатися від цього вірусу ненави-
сті. Плекаючи національну гідність, 
боронячи країну від спроб чужинців 
нав’язати їй свій спосіб життя, захи-
щаючи вітчизняного власника й ви-
робника, ми мусимо навчатися ша-
нувати гостей, боронити втікачів від 
небезпек і катастроф.

Ігор Ісіченко, 
священик УАПЦ, 

доктор філологічних наук

Церква має плекати здоровий патріотизм

1
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«Священики її ламають Закона 
Мого, і зневажають Мої святощі, не 
розрізняють між святим та несвя-
тим, і не оголошують різниці між 
нечистим та чистим, від субіт Моїх 
закривають свої очі. І був Я знева-
жений серед них» (Єз.22:26).

Це слово перш за все стосується 
мене. Я не маю на меті кинути на ко-
гось тінь, але хочу наголосити на ве-
ликій відповідальності тих, хто взяв-
ся за священицьке служіння.

Дорогі священнослужителі! Не 
забуваймо дуже важливої істини: 
ми всі будемо стояти на праведнім 
Божім суді, і Господь обов’язково 
запитає нас за те, як ми несли Його 
Слово, як ми вчили людей, який ми 
приклад давали тим, кого ми пасли, 
бо «горе пастухам, які пасуть самі 
себе» (Єз.34:2). Я вірю, що найбіль-
шу кару понесуть священики, бо во-
ни тримають у руках Божий Закон. 
Якщо ми самі не живемо як напи-
сано, то Писання каже, що «раб той, 
що знав волю свого господаря, але 
не приготував, ані не вчинив згід-
но волі його, буде тяжко побитий» 
(Лк.12:47).

Роль священика в суспільстві ду-
же важлива. Перш за все він покли-
каний вчити людей правди Божої 
— він представляє інтереси Божі на 
землі, Він має бути духовним авто-
ритетом, який не дивиться на лице і 
звання сильних світу цього. Він несе 
Світло Правди, він наставник і учи-
тель, він турбується про стан отари, 
яку пасе, він має право і докоряти, 
і попереджувати людей про небез-
пеку.

Священики мають першими ро-
зуміти духовну ситуацію в Україні 
і першими стати в проломі за до-
лю нашого краю! Ми зобов’язані 
пам’ятати велике горе і біль, що пе-
ренесла Україна, земля якої рясно 
полита гіркими слізьми вдів, мате-
рів і сиріт та ріками невинної кро-
ві. Мільйони невинно убієнних, що 
поховані в різних куточках нашого 
краю і далеко за межами, в ГУЛАГах 
та сибірських краях. Ми несемо від-
повідальність, щоб це не повтори-
лося знову. Ми маємо стати в про-

ломі за наш край! Якщо не ми, то 
хто?

По-друге, Господь докоряє пра-
вителям країни: «Князі її в середині 
її, немов ті вовки, що здобич шма-
тують, щоб розливати кров, щоб гу-
бити душі ради користи» (Єз.22:27). 
Господь, у Якого «влада на небі і на 
землі» (Мт.28:18) і Котрий є єдиним 
і законним Управителем Всесвіту, 
дав у Своєму Слові чітке і ясне ви-
значення головної функції влади 
земної: «щоб судити справедливо», 
«підтримувати доброчинця і карати 
злочинця» (Рим.13:3-4). Якщо земні 
управителі цього не дотримуються, 
вони попадають у категорію «хижих 
вовків», що кров проливають і ради 
користі гублять душі. За такі дії буде 
справедливий суд Божий, якого ніх-
то із князів цього віку не підкупить і 
не уникне. Обов’язок усіх християн 
— молитися за владу, «щоб нам про-
водити тихе і мирне життя у всякій 
побожності та чистоті» (1Тим.2:1-3).

По-третє, Бог суворо докоряє різ-
ним провидцям майбутнього: «А 
пророки її все замазують болотом, 
бачать марноту, і чарують собі не-
правдою, вони кажуть: Так говорить 
Господь Бог, а Господь не говорив...» 
(Єз.22:28).

Пророкам належало би стати в 
проломі за народ, підняти свій го-
лос на захист простих людей, щоб їх 
оминула загроза винищення за грі-

хи та беззаконня. Але, на жаль, не 
знайшлося в тому середовищі лю-
дини, яка б жертовно і молитовно 
зайняла місце заступника.

Який висновок ми можемо зро-
бити, аналізуючи духовну ситуацію 
в Україні? Невже ми на порозі нових 
потрясінь і горя? Так! Господь попе-
реджає всіх: і священиків, і тих, хто 
при владі, і пророків, і простих лю-
дей, щоб вони покаялися, поверну-
лися лицем до Бога, до правди, до 
добра! Господь не хоче карати, Він, 
як добрий батько, застерігає, по-
переджає нас, щоб ми звернули з 
дороги гріха та неправди і стали на 
стежку істини Божої. Якщо ж і на-
далі ми будемо глухими й сліпими 
до Його Слова, до Його любові, то 
обов’язково гряде суд праведний.

Закликаю всіх людей доброї во-
лі, довірмося Богу і Його Слову! 
Станьмо у молитві за нашу країну, 
піднесімо свій голос до неба і про-
сімо милості Божої, щоб простив 
гріхи й  беззаконня українського на-
роду і зберіг нашу країну від  усяких 
катастроф: природних, техноген-
них, соціальних. Просімо в молитві, 
щоб Господь дав нам серце чутливе, 
серце, сповнене жалю та милосер-
дя, яке було в нашого Спасителя, 
серце, яке реагує на загрозу ближ-
нім і сповнене бажання захистити 
від смертельної загрози, що насу-
вається. Молімося ревно та щиро, 

Станьмо у проломі за Україну

щоб народ України захотів 
сховатись у «тіні Його крил» 
(Пс.90:1-4), а для того, щоб це 
здійснилося, ми зобов’язані 
донести Добру Новину (Єван-
гелію) до кожного села та міс-
та, до кожної оселі, бо «горе 
народу, що не знає Євангелії» 
(Ф.М. Достоєвський).

Михайло ПАНОЧКО,
старший єпископ 

Церкви ХВЄ України
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У роках 1946-1949 ми жили в 
північній частині Аргентини. Там 
знаходилася невелика громада ві-
руючих євангельських християн. За 
винятком однієї родини, усі були 
українці, але богослужіння відбува-
лися виключно російською мовою. 
Мій тато звернувся до керівника 
громади з проханням, щоб на бого-
служіннях час від часу співати пісні 
українською мовою. Відповідь була: 
«Юрію, ти хочеш будувати Україну в 
Аргентині? Її ніколи не було, нема і 
не буде. Націоналізм — це гріх!»

Своїм дитячим розумом мені 
було тяжко збагнути проблему на-
ціональної ідентичності нашого на-
роду. Від того часу минуло багато 
років, багато чого змінилося, але 
справа національної свідомості на-
шого народу продовжує бути вели-
кою болючою проблемою.

Чи може віруючий християнин 
бути патріотом? Серед інших наці-
ональностей це питання вже давно 
вирішене, але серед нашого народу, 
зокрема серед євангельських вірую-
чих, воно й досі дискусійне й болю-
че. Проаналізуймо його на основі 
Слова Божого.

Що таке патріотизм? Словник 
української мови, виданий Академі-
єю наук Української РСР, подає таке 
пояснення: «Патріотизм — це лю-
бов до своєї батьківщини, відданість 
своєму народові, готовність для них 
на жертву й подвиги. Патріотизм є 
одним з найбільш глибоких почут-
тів, закріплених віками і тисячоліт-
тями відособлених вітчизн». 

Словник англійської мови: «Па-
тріот — це особа, яка любить, під-
тримує й обороняє свою батьківщи-
ну».

Нашому українському народові 
накинули думку, що патріотизм — 
це те саме, що націоналізм, нацизм 
або фашизм, а тому патріотизм тре-
ба вважати за велике зло. Багато із 

нашого народу смиренно прийня-
ли таке фальшиве поняття. Багато, 
щоб доказати, що вони є вільні від 
того «зла», говорять чужою мовою 
й навіть приписують собі чужу наці-
ональність.

Що Біблія каже про патріотизм? 
Вона виразно говорить про той факт, 
що найбільші біблійні діячі, були 
великими патріотами. Наприклад, 
Мойсей, «коли виріс, відрікся зва-
тися сином дочки фараонової. Він 
хотів краще страждати з народом 
Божим, аніж мати дочасну гріховну 
потіху» (Євр.11:24-25). Чи це не па-
тріотизм? Через любов до свого на-
роду Мойсей відрікся всіх розкошів, 
привілеїв і навіть перспективи стати 
фараоном, що вспадкував би, буду-
чи сином дочки фараонової. Він во-
лів краще страждати зі своїм наро-
дом, аби досягнути для нього чогось 
кращого. В дорозі до обіцяної землі 
Ізраїль грішив. Бог бажав покінчити 
з ним. Мойсей заступається й про-
сить прощення: «А тепер, коли б Ти 
пробачив їм їхній гріх! А як ні, витри 
мене з книги Своєї, яку Ти написав» 
(2М. 32:32). Покласти своє життя за 
свій народ — це оптимальна жертва 
патріота, але бути витертим із кни-
ги Божої — це щось поза межами 
людського розуміння. Мойсей був 
готовий на все ради свого любого 
народу.

Візьмімо приклад із Нового За-
повіту — апостола Павла. Він ува-
жав себе «з роду Ізраїля, з племе-
ни Веніяминового, єврей із євреїв» 
(Фил.3:5). Його ми називаємо апос-
толом народів, але він ніколи не 
соромився визнавати свою націо-
нальність і виявляти любов до сво-
го народу. Як Мойсей, так і Павло 
були готові на все ради свого наро-
ду. Зверніть увагу на наступні слова 
ап. Павла: «Кажу правду в Христі, не 
обманюю, як свідчить мені моє сум-
ління через Духа Святого, що маю 

велику скорботу й невпинну муку 
для серця свого! Бо бажав би сам 
бути відлучений від Христа замість 
братів моїх, рідних мені тілом» 
(Рим.9:1-3). Як патріоти, найбіль-
ше добро, що можемо зробити для 
свого народу — це передати йому 
спасаючу вістку Христової Євангелії 
на його рідній українській мові.

Можна було би багато сказати 
про патріотизм Естери, Мордехая, 
Неемії, Ездри й інших, які були гото-
ві пожертвувати своїм життям ради 
добра свого народу. Вони ризикува-
ли своїм добробутом і життям, аби 
спасти свій народ від загибелі.

Століттями Україна перебувала 
під окупацією своїх незичливих су-
сідів, які програмово застосовували 
різні методи, щоб асимілювати наш 
народ і стерти з лиця землі всяку 
пам’ять про українство. Часто наші 
люди йшли на послуги своїм воро-
гам. Багато хто закохався в росій-
ську мову, а що ще гірше — знена-
видів свою.

Багато українців і досі тримають-
ся накинутої їм думки, що українська 
мова не є мовою, а є селянським 
діалектом. Найчастіший аргумен 
церков, які тримаються російської 
мови на своїх богослужіннях: «У нас 
є кілька сімей, які не розуміють по-
українськи, а тому мусимо тримати-
ся російської мови, її всі розуміють». 
Так виходить, що українці мусять 
розуміти й говорити по-російськи 
ради росіян, але росіяни не мусять 
розуміти по-українськи. Найчасті-
ше буває, що переважна більшість у 
церквах — українці, але вони мусять 
іти на поступки. Як тільки українці 
виявлять якісь почуття до своєї мо-
ви, зараз їх називають «націоналіс-
тами». Чи це справедливо? Хіба це 
по-Божому?

Багато з наших церков назвали 
свої церкви «слов’янськими», мов-

Патріотизм — 
це гріх?
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ляв, усі слов’янські народи вклю-
чені й усі мають рівні права, але 
найчастіше це лише гарна «криш-
ка», щоб під нею усе провадити по-
російськи. Хтось дав гарну відповідь 
на питання: «Хто такі слов’яни?» 
«Слов’яни — це українці, які гово-
рять по-російськи!»

1991 рік залишиться славним 
роком для України як дата прого-
лошення її незалежності. Без одно-
го пострілу, чудом Божим Україна 
стала вільною й суверенною Дер-
жавою. На диво, не всі українці ра-
ді волі України. Багато з них і далі 
готові нести ярмо поневолення, зо-
крема щодо мови. Замість того, щоб 
із радістю вхопитися за своє рідне й 
порвати всякі кайдани неволі мину-
лого, вони й далі тримаються чужо-
го.

Хтось сказав: «Бог вивів ізраїль-
тян із Єгипту за один день, але ви-
вести Єгипет із ізраїльтян потребу-
вало сорок років». Щось подібне 
можна сподіватися й від українців. 
Коли уряд України прикладає всі 
свої старання для відродження на-
шої Батьківщини, ми, християни, 
мали б приєднатися до цих старань 

і бути світлом, тобто бути першими 
в цій благородній праці. Ми покли-
кані шанувати й любити свій народ, 
свою мову й культуру й ці почуття 
передати нашим дітям і внукам.

Де межі? Південна Америка за-
лишиться для мене сумною кар-
тиною через крайнощі в цьому на-
прямку як з одного, так і з другого 
боку. Ми покликані бути свідоми-
ми українцями, любити свій народ, 
свою культуру, свою мову й свої 
звичаї, але в той же самий час ми 
повинні бути толерантними до так 
званих «несвідомих українців». Ми 
повинні любити «зрусифікованих» 
українців. Маємо любити й шанува-
ти росіян. Це ж саме мають робити 
й росіяни стосовно українців. Нехай 
національна справа не доводить 
нас до ненависті й зневажання один 
одного. На жаль, історія нашого 
українського руху переповнена сум-
ними випадками в цьому напрямку. 
Нехай вони не повторюється!

Так звані «батьки США» були гли-
боко віруючими людьми й у той же 
самий час великими патріотами. 
Хоч в Америці церква й держава 

відокремлені, але в керівництві кра-
їни завжди були урядовці, які лю-
били Бога й були великими патрі-
отами. Не було б перебільшенням 
сказати, що в жилах американців, у 
крові циркулює патріотизм.

Американські віруючі серйозно 
ставляться до своїх патріотичних 
обов’язків: моляться за свою країну, 
беруть участь у виборах, платять по-
датки, виконують закони тощо. Пре-
зидент Кенеді залишився в історії зі 
своїм славним кличем: «Не питай, 
що країна може зробити для тебе, 
а питай, що ти можеш зробити для 
неї». Це робить Америку величною, 
могутньою й благословенною краї-
ною. Такий приклад вартий насліду-
вання.

Пора всім українцям пробудити-
ся від національного сну. Пора по-
чати любити свою мову й культуру 
як дарунки від нашого Творця. По-
ра молитися за нашу Батьківщину 
й робити все можливе для її від-
новлення, її кращого майбутнього. 
Пора передати своїм дітям, внукам 
і правнукам любов до всього рідно-
го! 

Іван Ковальчук, США
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Дещо про патріотизм, 
або Чому Бог не говорить українською?

Ольга МІЦЕВСЬКА

Проблема

Красо моя, моя чудова мово,
З глибин століть я соки твої п’ю.
Це ти мені відкрила Боже Слово,
І радості своєї не таю.

Сергій Рачинець
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Спочатку, коли я лише почала 
відвідувати п’ятидесятницькі слу-
жіння, це не різало мені слуху. Бо я 
не знала людей, які проповідують 
і пророкують. Та згодом, зрозумів-
ши, що ці люди поза церквою роз-
мовляють українською, й дотепер 
не можу достеменно відповісти собі 
на питання, чому ж через них Бог го-
ворить до нас, що теж розмовляємо 
українською, російською мовою? І 
ще один момент: читаючи й чуючи 
свідчення про те, як Бог дивним чи-
ном промовляв до представників ін-
ших народів через уста людини, яка 
не знала їхньої мови, не раз звучали 
слова, що пророцтва виголошували-
ся чистою літературною мовою. Ро-
сійська ж, якою звертаються до нас, 
далека від досконалості. Повірте, 
що іноді ті звороти, які, нам хрис-
тиянам, звичні та зрозумілі, навіть 
якщо сформульовані неправильно, 
можуть витлумачитися сторонньою 
людиною зовсім по-іншому.

Я думаю, не обійшлося тут без 
впливу радянської політики, яка 
близько 70 років формувала наші 
уми, русифікуючи їх і спотворюючи 
в нашій свідомості поняття, які на-
справді не є настільки негативними 
й такими, що не мають місця в житті 
християнина. Я, християнка постко-
муністичних часів і людина, якій, 
щонайменше, не байдужа доля моїх 
співвітчизників, не побачила нічого 
поганого в тому, щоб темі патріотиз-
му присвятити цілий номер журна-
лу. Але коли це питання почало об-
говорюватися в різних колах людей, 
ми стикнулися з нерозумінням. Для 
чого про таке писати?  Це не сумісно 
з християнством! Патріотизм — це 
заклик до боротьби, до протистоян-
ня, до зброї!

Перш ніж спростовувати ці сло-
ва, роблю спробу їх зрозуміти. Не 
буду вдаватися у більш давні часи, 
але в часи буржуазних революцій 
у країнах Європи поняття «патріо-
тизм» ідентифікувалося з «націона-

лізмом», а слово «патріот» було то-
тожним слову «революціонер». Ці 
ідеї були перейняті й провідниками 
соціалістичної революції і протягом 
багатьох десятиліть карбувалися у 
нашій свідомості й формували анти-
патію до цього поняття.

Насправді ж, «патріотизм» ви-
значається як особливе емоційне 
переживання своєї приналежності 
до країни і свого громадянства, мо-
ви, традицій. Не вірю, що ви ніколи 
в житті не відчували трепету, коли 
через багато років поверталися до 
батьківської хати. Можливо, її вже й 
навіть немає, але те місце, де вона 
стояла, є особливо трепетним для 
нас.

Минулого року мені з дітьми до-
велося побувати в християнському 
таборі в Естонії. Там ми відвідали 
один музей, екскурсоводом в яко-
му була жінка родом зі Львова. А 
згодом у табір приїхала журналістка 
(родом з Донеччини), яка готувала 
матеріал про цей захід.  Ці дві жін-
ки вже багато років живуть в Естонії, 
чудово володіють російською та ес-
тонською, і навіть англійською, але 
вони раз по раз просили моїх дітей: 
«Говоріть ще щось. Так приємно тут 
чути рідну мову».

Невже такого роду патріотизм — 
щось погане?

Але ж патріотизм, скажете ви, 
змушує нас захищати свою вітчиз-
ну. На це твердження опирався й 
Лев Толстой, який вважав патріо-
тизм почуттям «грубим, шкідливим, 
ганебним і поганим, а головне — 
аморальним», таким, яке породжує 
війни, спонукуючи людей розши-
рювати межі своєї країни завойов-
ництвом, або ж утримувати їх, чиня-
чи опір, чи ж відновлювати ці межі 
тим же шляхом боротьби. 

Та звернімо увагу на любов до 
більш вужчої ланки країни — до 
сім’ї. Це теж своєрідний патріотизм 
у мініатюрі, бо ж суспільство скла-
дається з сімей. Як далеко ви готові 

зайти, захищаючи межі свого горо-
ду, своє майно, власну дитину? Чи 
дозволять вам ваші християнські 
цінності відповідати крадіжкою на 
крадіжку, бійкою на бійку? Це осо-
бистий моральний вибір кожної лю-
дини. Дуже точно про це говорив 
Клайв Льюїс, який зазначав, що лю-
ди у своїй  категоричності мислять 
лише поняттями «добре» й «пога-
но», але є й інша градація — «до-
бре», «краще», «найкраще». «Па-
тріотизм — хороша риса,— казав 
він, — набагато краща, ніж егоїзм, 
притаманний індивідуалісту, але 
всезагальна братська любов — ви-
ща від патріотизму, і якщо вони кон-
фліктують між собою, то перевагу 
слід надати братській любові».

Людська гріховна природа здат-
на спотворити будь-яке поняття, на-
віть найбільш святе. Саме тому єван-
гелізація у свій час велася шляхом 
Хрестових походів, боротьба за іс-
тину — шляхом інквізицій, право на 
місце в Небесному Царстві отриму-
валося через систему індульгенцій. 
Але це не значить, що євангеліза-
ція, вболівання за істину й прагнен-
ня увійти в Царство Боже втратили 
свою цінність. Суть християнства не 
змінилася від того, якими методами 
діяли люди. Навпаки, це дало по-
штовх для Реформації і виникнення 
протестантизму, представниками 
якого ми вважаємо себе.

Щось подібне маємо й з патріо-
тизмом. Хоча я не вважаю це почут-
тя якоюсь християнською чеснотою, 
без якої людина не зможе увійти в 
Боже Царство, все ж воно є в серці 
християнина. 

Так, поняття «патріотизму» було 
спотворене кровопролиттям воєн 
та роками холодної війни. Але йо-
го неспотворена сутність криється 
в любові, яка, керуючись біблій-
ним принцом побудови стосунків: 
«Люби ближнього свого, як само-
го себе», не закликає до боротьби, 
а має навіть протилежну дію. Тобто 

Нації вмирають не від інфаркту. 
Спочатку їм відбирає мову. 

Ліна Костенко
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якщо я люблю свою «хату і кімнату, 
й садок-райочок», то я визнаю й по-
важаю почуття іншої людини. Якщо 
мій сусід любить свій дім, то він ви-
знає моє право любити свій. Те ж са-
ме актуальне й на рівні країни та її 
стосунків з іншими державами.

Я розумію, що ці слова звучать 
доволі наївно, оскільки сприймає-
мо їх через призму гріха, що панує у 
світі. Вони реальні лише в ідеальних 
умовах, яких на цій землі ніколи не 
буде. Та з огляду на це, все ж заува-
жу, що космополітизм і глобалізм 
теж не вихід. Об’єднання світу, сти-
рання міжетнічних та міжкультур-
них відмінностей — це підготовка 
до приходу антихриста. Пригадай-
те, що стало причиною створення 
націй та різних мов? Це непоборне 
бажання людей досягнути Божої ве-
личі. Це було недопустимо для Гос-
пода — і Він розділив людей. Але 
навіть Сам Господь рахується з куль-
турними та національними особли-
востями народів. Він по-різному від-
кривається їм, приймає різні форми 
хвали й поклоніння від них. Те, що 
є прийнятним у формі богослужіння 
в африканських племен, неприйнят-
не в Європі, європейська культура 
богослужіння відмінна від, напри-
клад, індійської. Бог зважає на те, у 
якій країни ми зростали, які понят-
тя формувалися в нас із дитинства, 
якими словами розтлумачувалися 
нам ці поняття. І, звичайно ж, мова 
тут відіграє дуже велике значення. 

Недаремно ж великий прорив у 
християнстві стався саме тоді, коли 
Біблію почали перекладати на мо-
ви різних народів. За це були готові 
йти на смерть. Пригадайте, зокре-
ма, Джона Вікліфа. За це були го-
тові, як от Мартін Лютер, йти проти 
всієї системи, сформованої століття-
ми. Це були свого роду патріоти, які 
вболівали за свій народ і хотіли до-
нести до сердець своїх співвітчизни-
ків Євангелію рідною мовою. Слово 
Боже найкраще сприймається на-
шими серцями, коли звучить мате-
ринською мовою. Зауважте, я не ра-
тую тут за українську, бо й сам наш 
журнал, щоб стати більш доступ-
ним, нині видається й російською. 
Але якимось жалем звучить у моє-
му серці жарт, поширений серед на-
ших західних християн (я думаю, що 
це реальний випадок), як один брат 
під час проповіді сказав: «Для кра-
щого розуміння цього уривка, я чи-
татиму його мовою оригіналу (себто 
російською)».

Чому ж Бог переважно «гово-
рить» російською мовою? Напевно, 
тому, що пророки у свій час оволо-
діли певними штампами викладу 
Божого послання, які передаються 
з покоління у покоління. Вони дума-
ють, як той проповідник, що читає 
«мовою оригіналу», боячись злама-
ти певні усталені норми.

Зрештою, підтвердженням того, 
що мова кожного народу цінна для 
Бога, для мене стала нещодавня зу-

стріч з білоруським єпископом та 
поетом Євгеном Сергієнею. Багато 
років він розмовляв та проповід-
ував російською, вважаючи, що це 
більш універсальна мова, яку розу-
міють люди на всьому пострадян-
ському просторі. Та коли Господь за-
кликав брата Євгена писати вірші (а 
це справді було особливе Боже від-
криття), Він сказав: «Пиши білорусь-
кою!» Почувши білоруську з уст цьо-
го Божого служителя я замилувала-
ся нею, хоча, чесно зізнаюся, що до 
того часу якось не сприймала цієї 
мови як окремої слов’янської. А во-
на ж насправді красива! Саме тому 
не можу стриматися від того, щоб 
не завершити своїх роздумів слова-
ми Євгена Сергієні. Хай кожному з 
нас, до якого б народу ми не нале-
жали, вони дадуть поштовх славити 
Бога рідною мовою.

* * *
Раней я думаў: мову Бог
Нам даў, нібы ў нагрузку.
Але аднойчы мне сказаў:
“Пішы па-беларуску”.
Спачатку сэнс прыгожых слоў
Мне быў сцяжынкай вузкай,
Ды вось жа спеў мой загучаў
Душою беларускай.
Я зразумеў: на ўсёй зямлі
Гук моваў небу годны…
Смялей жа, беларус, спявай
Хвалу на мове роднай!

1



17

Нині у пресі та інших ЗМІ ми час-
то натрапляємо на обговорення 
такого поняття, як «глобалізація». 
Цим словом називають стирання 
національних, політичних, еконо-
мічних, соціальних, релігійних, ста-
тевих та інших відмінностей і фор-
мування єдиного світового просто-
ру. Серед позитивних ознак даного 
процесу називають можливість роз-
ширити контакти між людьми, об-
мінюватися цінностями, ідеями та 
способом життя. Глобалізація, на 
думку її прихильників, здатна за-
безпечити мир у всьому світі, еко-
номічну стабільність, підтримати 
країни, що розвиваються, усунути 
проблему голоду і т.ін. Противники 
цього процесу кажуть протилеж-
не. З-поміж головних загроз вони 
виділяють глобалізацію культури. 
Польський соціолог П. Штомпка за-
уважує: «Місцеві норми та цінності, 
звичаї та мораль, релігійні віруван-
ня, моделі сімейного життя, спосо-
би виробництва й споживання, схо-
же, зникають під натиском сучасних 
західних інститутів… Це перетворює 
нашу планету у «велике село», жи-
телі якого споживають один і той 
же культурний продукт». Це приво-
дить до «розриву родинних зв’язків 
як основного механізму передання 
національної культури, що перетво-
рює людей у ті самі часточки «без 
роду й племені» і веде до створення 
світу «безкультур’я» або, у кращому 
випадку, «масової культури».

Таким чином стирання націо-
нальних відмінностей, відмова лю-
дей від своєї культури, мови, міжет-
нічні шлюби сприяють тому, що гло-
балізація все більше набуває чітких 
обрисів. Більше того, вона замахну-
лася не лише на національну іден-
тичність, нині йде запекла боротьба 
за те, щоб стерти навіть статеву від-
мінність.

Та який стосунок має процес 
глобалізації до нас як християн і до 
християнства в цілому? Вирішувати 
вам, але спробую зіставити деякі 
ідеї глобалістів з Божим Словом.

Однією з ідей цього руху є ідея 
всезагального миру. З точки зору Бі-
блії такий мир неможливий. Про це 

застерігає апостол Павло у Посланні 
до ефесян: «А про часи та про пори, 
брати, не потрібно писати до вас, бо 
самі ви докладно те знаєте, що при-
йде день Господній так, як злодій 
вночі. Бо коли говоритимуть: «Мир і 
безпечність», тоді несподівано при-
йде загибіль на них, як мука тієї, що 
носить в утробі, і вони не втечуть!» 
(1 Сол. 5:3).

До всезагального миру, на думку 
глобалістів, має привести стирання 
міжнаціональних відмінностей, а 
отже створення єдиного політично-
го простору. Відповідно в певний 
момент на чолі цього об’єднання 
може стати сильний лідер. Писання 
свідчить, що в останні дні з’явиться 
такий лідер, якому буде «дана вла-
да над кожним племенем, і на-
родом, і язиком, і людом», якому 
«вклоняться всі, хто живе на землі, 
що їхні імена не написані в книгах 
життя Агнця» (Об.13:7-8). Ця особа 
буде наділена повнотою економіч-
ної влади: «…Усім, малим і великим, 
багатим і вбогим, вільним і рабам 
було дано знамено на їхню прави-
цю або на їхні чола, щоб ніхто не міг 
ані купити, ані продати, якщо він не 
має знамена ймення звірини, або 
числа ймення його» (Об.13:16-17).

І, зрештою, ще один, чи не най-
важливіший аспект для нас як хрис-
тиян, — аспект релігійний. Щодо 
цього свою думку чітко висловив 
пастор із США Олександр Шевченко: 
««Процес глобалізації незворотній. 
У нього втягнуті всі соціальні групи, 
вірування, економічні структури і 
політичні сили. Насправді глобаліза-
ція світу — це організація війни Ан-
тихриста проти Христа та Його Церк-
ви. Я чітко бачу, де й чому істинна 
церква стане об’єктом всезагаль-
ної ненависті. Коли всі релігії та ві-
рування здолають власний егоїзм в 
ім’я миру в усьому світі та подадуть 
один одному руку для спілкування, і 
поєднають всі свої божества в особі 
єдиного «бога», не виділяючи осо-
бливостей кожного окремого боже-
ства один перед одним, то Церква 
цього зробити не зможе. Істинна 

Церква визнає виняткове пануван-
ня Христа над собою, і через це во-
на єдина залишиться не віротерпи-
мою та непримиренною перед все-
загальними зусиллями релігій ради 
миру в усьому світі».

Передумови до такого 
об’єднання вже існують у формі 
екуменічного руху, котрий набуває 
дедалі більшої популярності. Саме 
цим і скористається «беззаконник, 
призначений на погибіль, що про-
тивиться та несеться над усе, зва-
не Богом чи святощами, так що в 
Божому храмі він сяде, як Бог, і за 
Бога себе видаватиме» (2 Сол. 2:3-
4). У багатоконфесійному просторі 
зробити це було б дуже важко. Але 
такі милозвучні поняття глобальної 
рівності та віротерпимості відкри-
вають неймовірні можливості для 
антихриста і становлять загрозу для 
християн, які не зможуть поклони-
тися «образу звірини» і зрештою бу-
дуть знищені (див. Об. 13:15).

Такі реалії не надихають, але во-
ни незворотні. «Тож пильнуйте, і 
кожного часу моліться, щоб змогли 
ви уникнути всього того, що має від-
бутись, та стати перед Сином Люд-
ським!» (Лк. 21:36).

Ольга МІЦЕВСЬКА

Братерство без роду й племені
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Християнське коріння патріотизму

Сучасні євангельські христия-
ни в Білорусі часто запитують: «Що 
має спільного євангельське христи-
янство з таким поняттям як патріо-
тизм?», «Хіба в Біблії не написано, 
що наш дім на  небі, що нема біль-
ше ні гелена, ні юдея?» , «Як мож-
на любити країну, яка завдала нам 
стільки страждань?» — це ще одне 
популярне запитання. Багато хрис-
тиян стверджують: «Патріотизм ра-
зом з його прив’язаністю до земних 
справ — плотський і негідний наро-
дженого згори християнина».

Отже, розберімося. Бог створив 
цей світ багатогранним. Неймовір-
ним розмаїттям форм і видів захо-
плюється кожен, хто спостерігає за 
природою. Саме різновиди форм 
створюють реальність, у якій різні 
організми доповнюють один одно-
го, у загальному створюючи один 
спільний організм. Так само і з на-
родами.  Багатогранність — це свід-
чення багатства життя. Різноманітні 
нації, мови й культури — це прояв 
багатства, яке Творець вклав у цей 
величезний, чудовий організм, який 
називається людство. Але Творець 
створив світ не лише багатогран-
ним, але й багатонаціональним. У 
книзі Буття, в 11 розділі ми читаємо 
оповідь про те, як утворилися на-
ції. У цьому, сповненому символів 
оповіданні перед нами відкрива-
ється істина про те, що різноманіт-
тя націй, мов і культур — це серйоз-
на перепона для поширення гріха. 
Будь який агроном чи лісник знає, 
що монокультура — це найкращий 
ґрунт для розповсюдження хвороб. 
Як світ природи складається з ма-
леньких організмів, так і людство 

складається з сімей, націй, рас. На-
магання зруйнувати національний 
світ безперечно потягне за собою 
крах сімейних цінностей. Популяр-
ний сьогодні рух глобалізму, що пе-
реслідує ціль побудови всесвітнього 
правління і злиття всіх націй, вва-
жає, що традиційна сім’я — пере-
житкок минулого. 

Біблія, особливо Новий Заповіт, 
ясно говорить, що справжня вітчиз-
на людини не в цьому житті (Фил. 
3:20,  Євр.11:13-16). Але наша не-
бесна вітчизна залежить від нашого 
проживання на землі і особливо від 
того, наскільки ми тут жили «вірою, 
що чинна любов’ю» (Гал. 5:6). Життя 
людини, згідно зі Святим Писанням, 
не полягає в тому, щоб, склавши ру-
ки, чекати вічного життя, але щоб, 
наслідуючи Бога, виконати свій по-
клик. А поклик людини — «чинити 
любов’ю», тобто активно й конкрет-
но любити.

Отже, сенс життя людини — 
«Возлюби Бога… і ближнього свого 
як самого себе». Іноді легко любити 
всіх людей разом, особливо тих, хто 
далеко, наприклад, жителів  Афри-
ки. Але ближній — це насамперед 
той, хто близько: твоя сім’я, сусіди, 
твій народ. Любов не абстрактна, 
вона конкретна. Любов — це слу-
жіння. Оскільки кожна людина об-
межена, то це служіння відбуваєть-
ся відповідно до пріорітетів. Оче-
видно, що пріоритет — це служити 
тим, хто живе близько. «Коли ж хто 
про своїх, особливо ж про домаш-
ніх не дбає, той вирікся віри, і він 
гірший від невірного» (1 Тим. 5:8). 
Цікаво сказано: турбота про «своїх» 
і про «домашніх». Ви ніколи не по-

мічали, що слова «родина» (сім’я) в 
українській мові та «Родина» в ро-
сійській пишуться однаково, тільки 
вимовляються по-різному.  В самій 
етимології нашої мови закладено 
ототожнення Батьківщини та сім’ї. 
Навіть історія Старого Заповіту — це 
історія 12 колін (родів, сімей) Ізраї-
ля. Історія 12 сімей стала історією 
народу, історія народу, стала історі-
єю 12 сімей. Неможливо відділити 
сім’ю від Батьківщини, тобто від лю-
дей, які ходять вулицями, від світан-
ків та вечорів, які ти бачив в дитин-
стві. Ось чому християнин поклика-
ний Богом любити не тільки свою 
сім’ю, але і свій народ.

Ярослав ЛУКАСИК — засновник церкви «Іван Предтеча» в Мін-
ську (Білорусь), а також її старший пастор уже протягом багатьох ро-
ків, магістр філології Варшавського університету. У 2001 році Ярос-
лав Лукасик ініціював у Білорусі Рух Нової Реформації, об’єднавши 
багато церков різних деномінацій для поширення християнського 
світогляду в білоруському суспільстві. У 2007 році був депортований 
із Білорусі за проповідницьку й суспільну діяльність. З 2008 року 
проживає в Києві з дружиною Наталією і чотирма дітьми.

Отже, патріотизм — це і є любов 
до свого народу. Це слово походить 
від латинського «patria»,  що озна-
чає «вітчизна». Не потрібно сплуту-
вати патріотизм із націоналізмом 
(вивищуванням свого народу над 
іншими) чи з шовінізмом (ненави-
стю до інших народів), чи з расиз-
мом (зневагою до інших рас). Патрі-
отизм — це благородна любов до 
своєї країни і до всього, що її скла-
дає: до народу, до культури, до іс-
торії, до рідного пейзажу і такого 
іншого.

Бути патріотом — це значить 
боротися зі всякою пітьмою, 

що намагається завадити 
твоєму народові здійснити 

своє призначення. Це значить 
робити 

його таким, яким хоче 
бачити його Бог. 
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Традиційний патріотизм має 
своє глибоке коріння в юдейо-хрис-
тиянській традиції. Книги Священ-
ного Писання переповнені прикла-
дами справжнього патріотизму. Цар 
Давид захоплюється красою зем-
лі, яку дав Бог для народу. З якою 
любов’ю він переповідає славні та 
безславні події з історії ізраїльсько-
го народу!  У Псалмі 136 біблійний 
автор відкриває свою величезну 
прив’язаність до рідної землі: «Як-
що я забуду за тебе, о Єрусалиме, 
хай забуде за мене правиця моя!» 
(136:5). Чудовим прикладом патрі-
отизму є біблійний герой Неемія. 
Він  присвячує своє багатство, свою 
кар’єру, ризикує життям — все для 
відновлення рідної країни.

Історія християнства свідчить про 
те, що справжні християни не розді-
ляли такі поняття як служіння Богові 
та служіння своїй вітчизні. Реформа-
тори XVI ст. були одними з перших, 
хто залишив латинь і у своїй діяль-
ності свідомо почали використо-
вувати національні мови. Шведи й 
голландці під знаменами Реформа-
ції боролися за свою незалежність. 
Ми можемо однозначно сказати, 
що європейський багатонаціональ-
ний світ утворився саме завдяки 
Реформації. Багато цікавих прикла-
дів  християнського патріотизму 
дає нам історія Сполучених Штатів 
Америки. Ще до недавнього часу 
американці гордилися тим, що жи-
вуть у найрозвинутішій і найбільш 

свободолюбній країні, а все тому, 
що ця країна була найбільш богобо-
язливою і благочестивою. Більшість 
славних моментів історії Америки 
пов’язано із євангельською вірою її 
дітей. Християни в  Південній Кореї 
сьогодні користуються заслуженою 
повагою, і це, як каже доктор  Йонгі 
Чо, безпосередньо пов’язано з їхнім 
патріотизмом. Коли Корея знаходи-
лася під японською окупацією тими, 
хто активно виступали в боротьбі за 
незалежність, були саме християни.

Білоруські протестанти аж до 
ХХ століття є для нас хорошим при-
кладом патріотизму. Предтеча бі-
лоруської Реформації Франциск 
Скорина в передмові до однієї з бі-
блійних книг, яку переклав на рідну 
мову, так розумів християнський па-
тріотизм: «У добрих справах і в лю-
бові до Вітчизни її не лише жінки, 
а й чоловіки наслідували, і всякого 
труда і скарбів для Вітчизни не шко-
дували. Тому що від народження 
звірі, які ходять по пустині, знають 
свої нори, птиці, що літають в пові-
трі, знають свої гнізда, риби, які в 
морі плавають, відчувають течії свої, 
бджоли і ті, що на них схожі, захища-
ють свої вулики – так і люди до того 
місця, де народились і де виросли в 
Бозі, велику любов мають». Інший 
великий реформатор Іван Будний у 
передмові до свого славного катехі-
зису так звертався до князів Радзи-
вилів: «Правильне це діло, щоб ва-
ші княжецькі милості любили мову 

цього народу, у якому ваші предки 
і їхні княжецькі милості отці ваших 
княжецьких милостей займали важ-
ні посади». Наша євангельська іс-
торія багата чудовими прикладами 
справжнього патріотизму!

Що означає бути патріотом сьо-
годні?

Патріот — це той, хто в першу 
чергу ототожнює себе зі своїм наро-
дом і бере відповідальність за свою 
країну. Ця відповідальність виража-
ється  в тому, що тобі не байдужа 
доля своєї Батьківщини, ти всіма си-
лами їй служиш. Бути патріотом — 
це значить трудитися на благо свого 
народу, це також боротися зі всякою 
пітьмою, що намагається завади-
ти твоєму народові здійснити своє 
призначення. Бути патріотом — це 
значить просвітлювати свій народ. 
Це значить робити його таким, яким 
хоче бачити його Бог. Християнин, 
що служить у своїй країні, служить 
Богові. Але щоб правильно їй слу-
жити, потрібно її знати. Тому хрис-
тиянину потрібно пізнавати культу-
ру, історію, природу; взагалі жити у 
своїй країні. Християни, як ті люди, 
які знають Бога, Який є Світло, по-
винні бути найбільш освіченими 
людьми в країні. Їм потрібно постій-
но мати правильний біблійний по-
гляд на будь-яку  реальність і будь-
яку подію, що відбувається в країні. 
Християни повинні бути людьми, які 
знають, яким має бути життя в їхній 
країні.

Відсутність патрі-
отизму — нині одна з 
серйозних проблем бі-
лорусів як суспільства і 
джерело багатьох  інших 
проблем, які переживає 
наш народ.

Нестача здорового 
патріотизму — це також 
проблема, притаманна 
білоруським євангель-
ським християнам. Якщо 
ситуація не зміниться, 
протестанти не зможуть 
виконати ту місію, яку 
Господь призначив їм ви-
конати в своїй землі. Без 
любові до своєї країни 
християни не зможуть 
допомогти пострадян-
ським країнам Східної 
Європи. 1



20

Серце Неемії

Виклики сучасності. Відповідальність перед народом і прийдешніми покоління-
ми. Пізнання свого покликання від Господа. Посвята. Дивно, як мало в анналах іс-
торії імен тих, хто пропустив це через своє життя. Але ті, які є, ― записані навічно! 
Їхній вибір змінив їх самих. А вони змінили світ.

Я не збирався писати пафосну статтю. Але ж, справді, замисліться, ― скільки є 
людей, які всерйоз і безкомпромісно ставлять собі запитання: для якої цілі я наро-
джений на цій землі? Які досить безумні, щоб в один прекрасний день відсунути на 
другий план усе ― друзів, роботу, звичний режим життя ― і, скажімо, місяць про-
вести тільки з Богом. Для чого? Щоб точно знати, хто є Бог, хто є я і куди мені йти.

Якщо ви вважаєте, що це фанатизм, я з вами сперечатися не буду. Бо усі, хто жив 
своїм покликанням і потрапив у аннали історії ― насправді були в певному значенні 
фанатичними людьми.

Я присвячую ці рядки Божому пророку, який порівняно нечасто згадується у до-
мах молитви. Однак, його служіння стало переломним моментом для Ізраїлю. Це 
була цілком нова епоха, яка прийшла на зміну занепаду.

Життєписи таких людей, як Неемія, часом перевертають мій світ з ніг на голову, 
порушують спокійний плин життя. Вони схожі на вибух бомби в свідомості, на бу-
дильник, який раптово вириває зі сну. Невже для того, щоб повернути історію, під-
няти покоління з руїн, Богу потрібна лише одна людина?!

Хвилинку! Тут мушу зупинитися, бо це серцевина моїх роздумів. Якщо уважно 
розібратися ― так було завжди! Бог ніколи не намагався зібрати тисячу послідов-
ників для якоїсь місії. Але складається таке враження, що навіть Богові іноді надто 
непросто знайти ОДНУ людину ― яка віддасть усе, яка піде на все, яка змінить усе. 
І за якою підуть тисячі!

Дмитро ДОВБУШ

Патріоти Біблії
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Якось мені зателефонував друг і 
попросив здати кров. Правда, про-
сив не для себе. В одній з лікарень 
він познайомився з хворим, що го-
тувався до операції. У чоловіка ніко-
го не було ― ні близьких, ні друзів, 
ні, зрештою, дому. Для мене це було 
вперше. Пам’ятаю, коли приїхав до 
станції переливання крові, там уже 
чекали кілька донорів, яких запро-
сили для цієї ж цілі. Я знав цих мо-
лодих хлопців, знав, що в кожного з 
них доволі своїх справ і проблем. І 
ще тоді подумав: що їх змусило все 
залишити і прийти, щоб поділитися 
своєю кров’ю з абсолютно незнайо-
мою людиною?

Чому таких людей одиниці? І що 
саме відрізняє їх від інших? Що зму-
шує серце битися по-особливому, 
шукати глибше, вірити більше, іти 
далі за інших? Якби можна було за-
питати в Неемії, простежити порухи 
його думок, почуттів, зрозуміти суть 
його боротьби й перемоги...

Слова Неемії, Гахаліїного сина: 
І сталося в місяці кіслеві двадцято-
го року, і був я в замку Шушан (Не-
ем.1:1).

Замок Шушан ― місце, з якого 
починається (або не починається) 
наш шлях. Що вам нагадує це сло-
во? Щось таке м’яке, пухнасте... 
Комфорт, затишок, захищеність. 
Цей замок є в кожного з нас. У ко-
гось більший, у когось менший, з єв-
роремонтом чи без ― справа не в 
тому. Це наш дім, стабільна робота, 
коло друзів, де ми почуваємо себе в 
безпеці. Але... Дозвольте запитати, 
про що ви роздумуєте сьогодні, жи-
вучи у своєму Шушані?

І прийшов Ханані, один із братів 
моїх, він та люди з Юдеї. І запитав-
ся я їх про юдеїв, що врятувалися, 
що зосталися від полону, та про 
Єрусалим (Неем.1:2).

Про що ми спілкуємося зі своїми 
друзями? Про що запитуємо їх при 
зустрічі? Це говорить про те, чим ми 
живемо, що нам болить. Бензин по-
дорожчав? Гречка? Ковбаса? Запи-
тання Неемії відкрило те, про що він 
найбільше думав, від чого розрива-
лося його серце ― про долю свого 
народу, своєї Батьківщини.

А вони сказали мені: Позосталі, 
що лишилися з полону, там в окру-
зі, живуть у великій біді та в ганьбі, 

а мур Єрусалиму поруйнований, а 
брами його попалені огнем... (Не-
ем.1:3).

Алкоголізм, наркоманія, тютю-
нопаління... Розбиті сім’ї, насиль-
ство, свавілля влади... Чорнобиль, 
хвороби, вимирання... Хіба ми сьо-
годні чуємо не те ж саме, що почув у 
відповідь пророк?

Україна. Перше місце у світі за 
контрабандою цигарок (і друге міс-
це за кількістю курців). Перше місце 
в світі за рівнем дитячого алкоголіз-
му (80% учнів старших класів курять 
і вживають алкоголь). У Європі та 
Центральній Азії ― перше місце з 
розповсюдження ВІЛ та перше міс-
це за темпами вимирання. Як бачи-
те, хоч у чомусь ― ми чемпіони...

Та питання ― яка наша реакція 
на почуте?

І сталося, як почув ці слова, сів 
я та й плакав, і був у жалобі кілька 
днів, і постив, і молився перед ли-
цем Небесного Бога (Неем.1:3).

Неможливо так реагувати, якщо 
це не твій біль. Неемія став наро-
дом, пройнявся його страждання-
ми. І він не тільки плакав ― а почав 
діяти!

Чим унікальний час, у який ми 
живемо? Є ті, які констатують про-
блеми, і ті, які знають, як з них ви-
йти. Мало тих, які діють. Є ті, хто з 
жалем згадує, як було колись. Є ті, 
що сперечаються, як правильно бу-
дувати мур... Мало хто йде будува-
ти. Та найбільш жахаюча тенденція 
наших днів у тому, що, звикнувши, 
погодившись із цією реальністю, ми 
уже навіть не плачемо...

Молю Тебе, Господи, нехай же 
буде ухо Твоє чутке до молитви 
Твойого раба та до молитви Твоїх 
рабів, що прагнуть боятися Ймення 
Твого! І дай же сьогодні успіху Сво-
єму рабові, і дай знайти милосердя 
перед оцим мужем! А я був чашни-
ком царевим (Неем.1:11).

Неемія займав не найнижчу по-
саду при дворі. Самим Богом йому 
було дано можливості й ресурси. 
Але! Перед цим чоловіком постав 
досить гострий вибір. Чи готовий я 
ризикнути своїм статусом і «погона-
ми» і використати їх для Божої сла-
ви? Чому ризикнути? Судіть самі.

Враховуючи тодішню політичну 
ситуацію, прохання, з яким Неемія 

збирався звернутися до царя, мо-
гло виглядати вкрай неоднозначно. 
А попросту ― воно пахло бунтом! 
Пророк ризикував усім. Історичні 
дані свідчать, що перш ніж відбула-
ся розмова Неемії з царем, минуло 
чотири місяці. І щось мені підказує, 
що це був напружений час моли-
товної боротьби царевого чашника. 
У подібній ситуації пророк Даниїл 
провів 21 день у напруженому пості 
― щоб здійснилися Божі обітниці.

Одна річ мене дивує в сучасному 
християнстві. Ми дуже добре усві-
домлюємо принцип дії закону сіян-
ня і жнив у матеріальному світі. На-
приклад, бажаючи придбати певну 
річ ― чітко усвідомлюємо, скільки 
це коштуватиме нашого часу, зу-
силь, коштів. У той же час в духовних 
справах ― таке враження, що ми че-
каємо на якусь незрозумілу «благо-
дать» ― що усе просто «упаде з не-
ба». Або ж сподіваємось отримати 
серйозний результат (пробудження, 
спасіння людей, духовний ріст), за-
плативши копійки. Ми вигадуємо 
причини й пояснення, чому не діє 
Бог, у той час, як самі не кладемо 
ніякої ціни, щоб прийшла Божа від-
повідь.

Чотири місяці... Чи багато це 
для молитов і постів? А з точки зо-
ру отриманого результату ― від-
будований Єрусалим, новий храм, 
відновлення служіння? Скільки б ви 
заплатили за це? Скільки б заплати-
ли за відродження України, спасіння 
українців? Якою повинна бути ціна?

Яскраво пам’ятаю свідчення од-
ного 70-річного місіонера, який, не-
зважаючи на свій вік, досі працює 
для Бога. Намагаючись отримати 
дозвіл на проведення в школах сво-
го району профілактичних лекцій 
від АСЕТ, він звернувся до голови 
райдержадміністрації. Яким було 
його здивування, коли посадовець 
підняв на нього очі й промовив: «А 
ти не просто лекції читай, а пропо-
відуй дітям Ісуса Христа!» І у випад-
ку Неемії вийшло так, що допомога 
й підтримка прийшли несподівано 
― ще до того, як він сам наважився 
відкрити уста перед царем. Однією 
з ознак того, що справа від Бога, є 
сприяння обставин.

Та є й інша ознака. Завжди будуть 
люди, які підтримають рух від Бога, 
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― і завжди будуть ті, які протиста-
нуть йому! Дехто намагається про-
жити життя так, щоб усім догодити і 
не мати ворогів. Але якщо ви будете 
безкомпромісно виконувати Боже 
доручення ― у вас будуть вороги і 
будуть серйозні вороги! Ворогів мав 
Сам Ісус і Його апостоли, і усі, хто 
зробив значний внесок у поширен-
ня Божого Царства. Неемія зустрівся 
з спротивом відразу, як стали відомі 
його наміри:

І почув про це хоронянин Сан-
валлат та раб аммонітянин Товія, і 
було їм прикро, дуже прикро, що 
прийшов чоловік клопотатися про 
добро для Ізраїлевих синів (Не-
ем.2:10).

Як же прикро стає деяким лю-
дям, як тільки хтось починає боро-
тися за зміни, за щось більше і ви-
ще, ніж було до цього! Тут цікаво 
простежити кілька етапів протисто-
яння, які, зрештою, проходить ко-
жен Божий служитель, виконуючи 
свою місію.

Етап №1
Найперше, з чим ви зустрінете-

ся ― з ваших мрій почнуть сміятися. 
Ну... підсміюватися. До вас будуть 
ставитися, як до дитини, несерйоз-
но, з такою собі поблажливістю: 
«Що ти вигадуєш? Ти справді віриш, 
що у тебе щось вийде? Невже ти 
думаєш, що до тебе ніхто не пробу-
вав?» і т. ін. Хтось покепкує з вас, як 
колись із Давида: «Я знаю твоє пус-
тотливе серце. Іди, займайся своїми 
вівцями!» І, на жаль, це будуть най-
ближчі люди. Найголовніше ― ви-
тримати цей моральний тиск і не 
зламатися!

І почув це хоронянин Санваллат 
та аммонітянин раб Товія, і араб Ґе-
шем, і сміялися з нас, і погорджува-
ли нами й говорили: Що це за річ, 
яку ви робите? Чи проти царя ви 
бунтуєтесь? (Неем.2:19).

І сталося, як почув Санваллат, 
що ми будуємо того мура, то він 
запалився гнівом, і дуже розгні-
вався, і сміявся з юдеїв. І говорив 
він перед своїми братами та сама-
рійським військом і сказав: Що це 
роблять ці мізерні юдеї? Чи їм це 
позоставлять? Чи будуть вони при-
носити жертву? Чи закінчать цього 
дня? Чи оживлять вони ці каміння 
з куп пороху, а вони ж попалені? А 

аммонітянин Товійя був при ньому 
й сказав: Та й що вони будують? Як-
що вийде лисиця, то вона зробить 
дірку в їхній камінній стіні!... (Не-
ем.3:33-35).

Запам’ятайте, поки вони сміють-
ся ― це найспокійніший час у ва-
шому служінні. Насолодіться ним! 
Тому що подальші дії ворогів не бу-
дуть настільки безневинними.

І збудували ми того мура, і був 
пов’язаний увесь той мур аж до 
половини його. А серце народу бу-
ло, щоб далі робити! І сталося, як 
почув Санваллат, і Товійя, і араби, 
і аммонітяни, і ашдодяни, що на-
правляється єрусалимський мур, 
що виломи в стіні стали затарасо-
вуватися, то дуже запалилися гні-
вом. І змовилися вони всі разом, 
щоб іти воювати з Єрусалимом, та 
щоб учинити йому замішання (Не-
ем.3:38-4:2).

Етап №2
Як тільки змурована полови-

на муру, тобто зроблена половина 
справи і уже є видимий результат, 
починається етап №2 ― погрози, 
залякування і застосування грубої 
фізичної сили. Щоправда, люди, які 
займаються подібними інтригами 
― як правило, рідкісні боягузи і, за-
звичай, далі погроз не заходять. На 
цьому етапі вас починають поважа-
ти і боятися: «І сталося, як почули 
наші вороги, що нам те відоме, то 
Господь зламав їхній задум, і всі ми 
вернулися до муру, кожен до праці 
своєї» (Неем.4:9).

Етап №3
Та не спішіть зітхати з полегкістю. 

Хоча кульмінація боротьби тепер 
позаду, але це ще далеко не кінець! 
Етап №3 полягає у тому, що в своє-
му безсиллі ворогам не залишати-
меться нічого, як тільки розпускати 
брехливі плітки, підкупляти проро-
ків і плести навколо вас справжні 
сіті карколомних інтриг, вишукуючи 
ваші слабкі місця. І тут потрібна не 
лише твердість, а й мудрість від Гос-
пода, щоб зберегти свою гідність і 
добре ім’я.

І так само Санваллат п’ятий раз 
прислав до мене слугу свого, а в 
руці його був відкритий лист. А в 
ньому написане: Чується серед на-
родів, і Ґашму говорить: Ти та юдеї 

замишляєте відділитися, тому то 
ти будуєш того мура, і хочеш бути 
їм за царя, за тими словами (Не-
ем.6:5-6).

І пізнав я, що то не Бог послав 
його, коли він говорив на мене те 
пророцтво, а то Товійя та Санваллат 
підкупили його... (Неем.6:12).

І останнє, хоча немаловажли-
ве. Схоже, найнебезпечнішим мо-
ментом для успіху місії Неемії був 
інцидент, описаний у 5-му розділі. 
І найбільшою загрозою для служін-
ня, при всій серйозності зовнішніх 
атак, все ж таки є внутрішні стосун-
ки. Серед народу стала підніматися 
незгода та невдоволення. Справа 
в тому, що бідніші юдеї, працюю-
чи на мурах і віддаючи всі свої си-
ли цій праці, були змушені закла-
дати доми, поля та виноградники, 
щоб якось жити. Врешті-решт цей 
процес досягнув свого апогею ― і 
утиснені закричали: «Ми не в силі 
робити, а поля наші та виноград-
ники наші належать іншим!» Ме-
ні здається, що саме цей день і міг 
стати останнім у подвижництві Не-
емії, якби він не обрав чесний, про-
зорий і безкорисливий шлях: А моє 
серце дало мені раду, і я сперечав-
ся з шляхетними та з заступниками 
та й сказав їм: Ви заставою тиснете 
один одного! І скликав я на них ве-
ликі збори. (Неем.5:7).

Неемія, який сам не користував-
ся нічим від своїх братів (хоча мав 
право від царя як намісник) і був 
прикладом для інших ― зумів вста-
новити мир! Найграндіознішу Бо-
жу справу диявол може зруйнувати 
зсередини ― посваривши навіть по-
свячених служителів. Тому необхід-
ною підвалиною будь-якої місії має 
бути максимальна відвертість між 
членами команди. Тоді обов’язково 
настане той день, коли неможлива 
мрія стане реальністю: «І був за-
кінчений мур двадцятого й п’ятого 
дня місяця елула, за п’ятдесят і два 
дні. І сталося, як почули про це всі 
наші вороги, та побачили всі наро-
ди, що були навколо нас, то вони 
впали в очах своїх та й пізнали, що 
ця праця була зроблена від нашого 
Бога!» (Неем.6:15-16).

Дивно, адже одні люди народжу-
ються в часи війни, гонінь, інші ― у 
час розквіту й благополуччя. Хтось 
каже, що ми живемо в період осо-
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бливої свободи. Хтось вважає ― у 
час особливих викликів. І безглуздо 
порівнювати себе з попередника-
ми! Ми не вибирали, коли і де наро-
дитися. Ми живемо в цей час на цій 
землі й відповідальні за конкретні 
виклики саме цієї епохи. Неемія теж 
не обирав, він просто мав мужність 
бути тим, ким він народився, і вико-
нати те, для чого був призначений!

Серце Неемії... Серце людини, 
для якої Бог і покликання стали на-
багато реальніші за світ видимих ре-
чей. Серце, у якому велика мрія ― 
неможлива і нездійсненна, але яка 
охоплює всі думки і бажання, стає 
єдиною метою життя. Серце, яке 
відреклося від існування в сірості 
та буденності, плачучи над руїнами. 
Серце, яке прийняло виклик і твер-
до вирішило ― боротися до остан-
нього подиху!

Чому?
Коли я сидів у спеціальному до-

норському кріслі й дивився, як че-
рез тоненьку трубочку з мене виті-
кає моя кров, свідомість почав на-
повнювати рій досить суперечливих 
думок і почуттів. По-перше, з кабі-
нету вийшла медсестра, і я трохи пе-
реживав, чи не витече крові більше, 
ніж потрібно. По-друге, раптом зро-
зумів усю парадоксальність ситуа-
ції: я здаю свою кров для чоловіка, з 
яким абсолютно не знайомий, якого 
ніколи не бачив, не знаю, яке у ньо-
го життя, характер, наміри. А що як 
― він взагалі якийсь злочинець! Ма-
буть, це так подіяла на розум втрата 
крові, та одне запитання чомусь ви-
ринуло з хаосу думок: чому я тут?

У цей момент я пережив одне із 
тих несподіваних і раптових осяянь, 
які приходять тоді, коли їх наймен-
ше чекаєш, і залишаються з тобою 
на все життя, відкриваючи духу ще 
одну грань Божої природи. А що 
зробив для мене Ісус, ― подумав 

я, ― хіба не те ж саме? Хіба Він не 
пішов за мене на смерть, коли я ще 
не народився? Незалежно від того, 
яким я буду ― добрим чи поганим, 
милосердним чи злим! Хіба він не 
віддав для мене ― не кількасот гра-
мів ― УСЮ Свою кров?! Ось тому ― 
я тут! Тому я готовий іти за Ним на 
кінець світу, боротися і страждати! 
Бо я люблю Його ― люблю усім сво-
їм серцем!

У той день я зрозумів серце Не-
емії. І серце Давида, і Авраама, і 
Мойсея, й інших Божих друзів. І 
усвідомив просту істину: ніщо не пі-
дійме тебе, ніхто не надихне, ніякі 
проповіді не переконають посвяче-
но служити Йому! Тільки реальний 
дотик Його відкриття до твого духа, 
тільки пізнання того, що Він для те-
бе зробив. Тільки любов!

Тільки Його любов...

1. Набат
Як же ми зможемо заспівати пісню в землі 

чужинця?  (Псалом 136) 

Ой, ріки вавилонські, бурхливі, швидкоплинні, 
Вербиченьки плакучі полощуть руки в них. 
Повісили ми арфи в старому сучковинні, 
Й сіонський дзвін у душах давно уже затих.

Вербові дзвони глухо рахують дні неволі, 
Пісні єрусалимські зосталися десь там, 
На храмових руїнах. Лишились зойки кволі 
І спогади убогі — на спадщину синам.

Не так гнітить робота і свист різкий нагайки, 
Не так кривавлять шрами і руки в мозолях, 
Як той далеко-рідний тужливий посвист сойки, 
Який колись ми чули на батьківських полях,

Як ті пісні сіонські, які в полоні смутку 
Безсилим птахом б’ються у зболених серцях... 
Та й серця вже немає, зіщулилось у грудку. 
І бродимо марою по висохлих степах. …

На ріках вавилонських несемо ми покуту. 
І струни поржавіли на сплаканій вербі.
Болить печаль єврейська, об тин чужий зіпнута. 
О, як тягнути важко неволю на собі!

2. Благовіст
А багато хто, старші, що бачили перший 

храм, плакали ревним голосом...  (Ездри 3:12) 

Як дихається легко, як пахне первоцвітом! 
На всохлому мигдалі вистрілюють бруньки. 
Ти плачеш, старче сивий? 

Поплач, щасливий, літом 
Отут ростимуть стіни, священні та легкі.

Тут знову храм засяє — як доказ слави Бога.
І прощення, й любові, і милості Творця. 
Яка ж вона нелегка у рідний край дорога 
З далекої неволі! О, як болять серця!

О, як беруть за душу ці спогади старезні:
Священне місто й слава, і враз — полон, війна... 
Прийшов сюди я знову й сини мої кремезні 
Возводять стіни храму. Щаслива сивина!

Будуйте, діти милі. Будуйте — ви з полону 
Принесли тільки муку і біль в сумних очах. 
Покайтесь в цьому храмі і дбайте, щоб до скону 
Його вогонь не гаснув у звільнених серцях.

Вербові дзвони

Юрій ВАВРИНЮК

На вербах повісили ми свої арфи  (Псалом 136)

1
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Ті, що шукають батьківщини

Каспар Давид Фрідріх, «Мандрівник над морем туману»

Юрій ВАВРИНЮК

Біблійні орієнтири
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«Вірою Авраам, покликаний на 
місце, яке мав прийняти в спадщи-
ну, послухався та й пішов, не віда-
ючи, куди йде. Вірою він перебу-
вав на Землі Обіцяній, як на чужій, 
і проживав у наметах з Ісаком та 
Яковом, співспадкоємцями тієї ж 
обітниці, бо чекав він міста, що має 
підвалини, що Бог його будівничий 
та творець. Усі вони повмирали за 
вірою, не одержавши обітниць, але 
здалека бачили їх, і повітали, і віру-
вали в них, та визнавали, що вони 
на землі чужаниці й приходьки.  Бо 
ті, що говорять таке, виявляють, що 
шукають батьківщини. І коли б во-
ни пам’ятали ту, що вийшли з неї, 
то мали б були час повернутись. Та 
бажають вони тепер кращої, цебто 
небесної, тому й Бог не соромиться 
їх, щоб звати Себе їхнім Богом, бо 
Він приготував їм місто» (Євр. 11:8-
16).

Для мене історія Авраама — од-
на із найзагадковіших у Біблії. Чо-
му Бог вибрав саме його? Чому вів 
такою довгою та дивною дорогою 
до мети? Чому виконання Господ-
ніх обітниць у житті Авраама відбу-
валося якось не так, як їх уявляємо 
ми, люди? І чому, врешті-решт, ви-
конання найбільшої обітниці — да-
ти благословенну землю — у житті 
самого обранця Божого практично 
не здійснилося. Так, він оселився на 
території, яка була обіцяна Богом 
йому та синам, але «перебував на 
Землі Обіцяній, як на чужій, і прожи-
вав у наметах». Він так і не отримав 
«сертифіката» на право власності, 
так і помер як приходько та ман-
дрівник…

Напевне, нам не вдасться відпові-
сти на усі ці «чому?», але Біблія част-
ково піднімає завісу таємничості над 
високими Господніми задумами.

Новий Заповіт каже, що староза-
вітні історії та постаті для нас є об-
разами, прикладами, які чогось на-
вчають.

Чого ж може навчити нас історія 
«мужа віри» Авраама? Пройдімося 
з ним по непростій дорозі життя, че-
рез аудиторії Божих університетів і 
разом навчімося довіряти Господу.

«І промовив Господь до Аврама: 
Вийди зо своєї землі, і від родини 
своєї, і з дому батька свого до Краю, 
який Я тобі покажу» (1 М.12:1).

Як і кожна людина на землі, в 
Авраама було конкретне місце на-
родження, земля та народ, які він 
мав повне право назвати рідними. 
Так, цей муж міг сміливо сказати: 
«Месопотамія — моя земля, моя 
батьківщина, моя любов». Але од-
ного разу стався випадок, який пе-
ревернув усе «з ніг на голову»: йому 
з’являється Господь, називає Себе 
ім’ям, яке для Авраама було новим, 
і каже: «Ти повинен залишити місце 
свого проживання, Я даю тобі нову 
батьківщину, нову землю». 

Сьогодні (хоча це, власне, спо-
стерігалося в усі часи) люди нама-
гаються захопити собі якомога біль-
ше «нерухомості», побільше землі. 
Можна проживати в Україні й мати 
кусочок «своєї» території десь на 
березі Середземного моря чи біля 
Лондона. В духовному житті, про-
образом якого є біографія Авраа-
ма, таке не проходить. Божий наказ 
цьому чоловікові був чітким та од-
нозначним: «Вийди зі своєї землі…» 
Щоб отримати від Бога нову землю, 
потрібно залишити стару. Щоб стати 
власником Землі Обітованої, потріб-
но вийти з Месопотамії. Третього не 
дається. 

Цей момент дуже важливий для 
віруючої людини. Прив’язаність до 
земного, до звичного, до того, в чім 
людина народилася, нерідко стає 
серйозною перешкодою для отри-
мання нової землі, обіцяної Госпо-
дом. «Життя ж наше на небесах…» 
— каже апостол Павло (Фил.3:20). 
Саме ту небесну країну ми маємо 
право назвати рідною. А як же зем-
ля нашого народження? Що ж, во-
на для нас теж рідна, близька, але… 
тимчасова. Тобто вона має обмеже-
не значення, обмежену цінність і ні-
коли не може замінити того, що дає 
Бог. І, що найголовніше, шануючи та 
люблячи землю нашого народжен-
ня, ми не повинні забувати землю 
нашого вічного перебування. Най-
більша у світі любов — це любов 
батьків і до батьків. Вона природна 
і похвальна. Але Ісус сказав: «Хто 
більш, як Мене, любить батька чи 
матір, той Мене недостойний. І хто 
більш, як Мене, любить сина чи до-
чку, той Мене недостойний» (Мт. 
10:37). Тобто любов до рідних, лю-
бов до земної батьківщини не є чи-
мось поганим, але вона не повинна 

бути більшою від любові до Госпо-
да. 

Але разом з тим така любов нам 
конче потрібна. Для чого? Щоб на 
прикладі земної любові (до бать-
ків, до коханої, до батьківщини) ми 
могли навчитися іншої, більш висо-
кої. Саме земна любов є індикато-
ром любові небесної. Про це гарно 
пише апостол Іван: «Хто не любить 
брата свого, якого бачить, як може 
він Бога любити, Якого не бачить?» 
(1 Iв. 4:20). Люблячи землю нашого 

земного народження, ми вчимося 
любити землю нашого вічного пе-
ребування з Богом. Перефразовую-
чи Івана, можна сказати: «Як можна 
любити землю, якої не бачили, коли 
не любимо землі, яку бачимо?» Але 
щоб дійти до нової землі, потрібно 
«вийти» зі старої. Тобто сказати со-
бі: «Якою б дорогою, близькою, ці-
ною, святою для мене не була моя 
батьківщина, моя мета — земля, 
обіцяна Спасителем. Я знаю, що та-
ке любов до рідного краю, я знаю, 
як трепетно б’ється серце, коли бачу 
рідне село, місто, рідну країну. Як-
що такі почуття огортають мене при 
погляді на земну батьківщину, то які 
ж вони повинні бути при думці про 
батьківщину небесну?». 

Впевнений, Авраам проніс через 
усе життя згадку про свою колишню 
батьківщину, бо інакше як би він міг 
полюбити ту, якої ніколи не бачив? 
Але щоб її отримати, довелося за-
лишити стару. Ми також залишимо 
нашу стару батьківщину, якою б гар-
ною та дорогою вона не була. Бо по-
переду місто, «що має підвалини, 
що Бог його будівничий та творець».

Авраам «перебував на Землі Обі-
цяній, як на чужій, і проживав у на-
метах з Ісаком та Яковом, співспад-
коємцями тієї ж обітниці». Дивно, 
чи не так? Бог виводить людину з 

Люблячи землю нашого зем-
ного народження, ми вчимося 
любити землю нашого вічного 

перебування з Богом. 
Перефразовуючи Івана, мож-

на сказати: «Як можна любити 
землю, якої не бачили, 

коли не любимо землі, яку 
бачимо?»



26

рідної землі, обіцяючи нову, кращу, 
але навіть тоді, коли той увійшов у 
неї, вона все одно залишається чу-
жою. Усе правильно, саме те Бог і 
хотів сказати Авраамові. Де б ми не 
жили, де б не народилися, якою б 
прекрасною не була земля нашого 
проживання, ми на ній всього ли-
ше «чужаниці й приходьки». Вона 
не наша. Вона — лише дорога, яка 
веде до чогось більшого та кращо-
го. Вона земна копія небесного ори-
гіналу, як земна скинія була копією 
скинії небесної. 

Ми, християни, чимось схожі до 
Авраама. Як і йому, Господь обіцяв 
нам чудову спадщину — землю обі-
товану. Ми, як і Авраам, вийшли зі 
світу гріха та неправди, у якому на-
родилися. Ми, вже будучи дітьми 
Божими, повноправні власники обі-
цяної землі. Ми, як і Авраам, уже 
перебуваємо на території благосло-
вення та великих обітниць. Але ми 
ще в дорозі. Ми ще живемо в «на-
меті» нашої земної природи. Наше 
тіло з його спокусами, болями, хво-
робами нагадує нам, що ми ще не 
визволилися від місця нашого наро-
дження. Лише вірою, як Авраам, ми 
бачимо чудову землю, на якій «пе-
ребуває правда». І це підбадьорює 
нас, додає снаги, штовхає вперед. 

Вони «шукають батьківщини» — 
так сказав про Авраама та усіх по-
дорожніх до землі обітованої автор 
Послання до євреїв. Виявляється, 
прабатько єврейського народу на 
обіцяній території, уже перед ли-
цем перед смерті ще був у пошуках 
батьківщини! «Усі вони повмирали 
за вірою, не одержавши обітниць». 
Не одержавши? На землі — так. Але 
яка буде радість, коли, увійшовши 
в небесну країну, прийшовши до 
справжньої, рідної домівки, вони 
отримають те, заради чого пожерт-
вували земною батьківщиною, ро-
диною, собою. 

Авраам гідно пройшов свій жит-
тєвий шлях, отримавши те, чого не 
могла дати йому земна батьківщи-
на. Ми — ще у «пошуках батьківщи-
ни». Хоча вона вже живе у нашому 
серці, хоча вона вже реальна через 
віру в Ісуса Христа, нам ще потрібно 
подолати земну дорогу. Дорогу, яка 
проходить через батьківщину зем-
ну.

Мій патріотизм
Вишиванка, чиста українська мова, нерідко жовто-блакитний прапор у 

затишному офісі, жваві обговорення політичних процесів у нашій державі. 
Напевно, саме це більшість людей називають патріотизмом? Хтось, можли-
во, скаже, що такому в церкві не місце... Я християнка і — патріот. Не ношу 
вишиванки, на мій сором, мова часто із суржиком, а обговорення дій на-
шої влади лише псує настрій, тому наша сім’я їх завбачливо обминає. Але 
я — патріот! Я щемко люблю наших людей, у котрих надто часто сумні очі, 
практично відсутня будь-яка подоба посмішки, й часто невеселі зітхання з 
того чи іншого приводу. Мені до болю шкода українців, які вже нікому й 
нічому не вірять. Які за постійними клопотами та переживаннями переста-
ли помічати шурхіт осіннього листя під ногами, й ніжність перших дотиків 
сніжинок. Коли ви йдете по вулиці, чи часто вам посміхаються перехожі? Чи 
часто посміхаєтеся до когось ви? Адже у багатьох — немає надії, немає ра-
дості, немає того Духа Утішителя, якого маємо ми, християни. Він у нашому 
серці, але, на жаль, часто цього не видно, і в наших очах теж не побачиш 
посмішки… 

Моє суб’єктивне визначення патріотизму полягає в тому, щоб, коли за-
ходимо в переповнену маршрутку й зустрічаємося із похмурою неприязню 
наших розчарованих співвітчизників — посміхнутися, подякувати, сказати 
таке рідкісне «будь ласка». Адже, правда ж друзі, ми часто, знаючи все Пи-
сання, забуваємо про елементарну вихованість… Нерідко згадуємо: «Нехай 
ніяке погане слово не виходить із ваших уст». Але опускаємося до сленго-
вих «тіпа» і «карочє»? Це нас зовсім не прикрашає. Або ж, йдучи в неділю 
з богослужіння й натхненно обговорюючи останню проповідь, викидаємо 
обгортки з-під солодощів, морозива… Нащо кидати їх у смітник, якщо наші 
вулиці й так брудні? Тоді, виходить, нас теж не обминуло те, що називається 
безкультур’ям, і ми аж ніяк не любимо тих, хто йдуть за нами… 

Мій патріотизм полягає в дії і відповіді на бездіяльність оточуючих. Це — 
поприбирати в під’їзді будинку, в якому ти живеш. Ну й що, що ніхто цього 
не робить? Зроби це ти — з любов’ю до своїх співмешканців! Мій патріо-
тизм — це коли у відповідь на грубість не осудиш, а з любов’ю скажеш про 
Христа й благословиш. Коли, побачивши кривду, несправедливість, обман 
— не обминеш, як фарисей, а будеш самарянином. А девізом патріотів у 
вишиванках «моя хата з краю» не будемо керуватися. Мій патріотизм — це 
підхід із любов’ю до усіх і усього, що нас оточує! Любов у дії — яка почина-
ється із себе, зі свого двору, із своїх сусідів і… куди б ти не йшов! Як на мене, 
патріотизм і християнство – нероздільні. Я вірю, що не великий потік фінан-
сів змінить нашу країну, а маленькі вчинки доброти щодо наших розчаро-
ваних й розбитих громадян. Що може змінити нашу Україну більше, аніж 
любов Христа, яка є найбільшим багатством? Любіть людей навколо своїми 
ділами, а також будьте прикладом вихованості, порядку й миру!

Надія МУДРІЄВСЬКА

1
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Ювілеї бувають різними. Від пафосно-помпезних до 
примітивно-жлобських, з присмаком зверхності та не-
вігластва. У ці дні — сумна дата, яка ілюструється, як 
правило, чорно-білими світлинами і пекучими згустка-
ми болю спогадів тих, хто вижив – 80 років з часу Голо-
домору в Україні. За різними джерелами — від 6 до 10 
мільйонів життів українців… Чи варто про це в нашому 
журналі?

Для мене назавжди залишиться в пам’яті повчання 
матері: «Не можна хліб на землю кидати — це гріх!» Це 
була найперша теологічна доктрина про гріх, яка, до ре-
чі, залишилася до цих пір — шанобливе ставлення до 
хліба щоденного.

Не знаю чому, але коли ми запитували батьків щодо 
такого ставлення до хліба, розмова, як правило, пере-
ходила на шепіт. Мама оглядалася по хаті, ніби у кут-
ку зачаївся хтось невідомий, і тихо шепотіла: «Бо голод 
був страшний…» Пам’ятаю пережитий шок у далекому 
1972, коли хлопці-одногрупники грали у футбол шмат-
ком білого хліба.

Чи має право на життя фраза древнього письменни-
ка Аристофана, винесена у заголовок? Насправді вона 
звучить трохи інакше, а саме: «Де добре, там і батьків-
щина». Можна сперечатися з приводу сентенції старо-
давнього грека, можна погоджуватися, але не секрет, 
що для багатьох людей «добре» — це головний крите-
рій, що найчастіше визначає рівень патріотизму, а про-
стіше — любові до земної вітчизни.

Цікаво розважав про свої патріотичні почуття відо-
мий російський поет Олександр Пушкін: «Я, конечно, 
презираю отечество мое с головы до ног — но мне 
досадно, если иностранец разделяет со мной это чув-
ство…»

батьківщину для себе й потомків. Чи мав усе-таки рацію 
грек Аристофан? Мабуть, що так, проте в Біблії є книга 
«Вихід», основна тема якої — вихід євреїв з Єгипту.

Серед багатьох опор, на яких будується дім за на-
звою «держава», таких, як армія, банківська система, 
ядерні технології і т.ін. є ще одна надзвичайно важли-
ва, яка визначає рівень безпеки й патріотизму. Святе 
Письмо називає цю опору хлібною. «І сказав мені: сину 
людський, ось Я розтрощу у Єрусалимі опору хлібну, і 
будуть їсти хліб за вагою і в печалі, і воду будуть пити 
мірою і в смутку…і вони будуть з жахом дивитися один 
на одного» (Єз.4.16). Знищена без милосердя Сталіним 
та його посіпаками хлібна опора українського селянства 
перетворила цілі регіони нашого краю на велетенські 
братські могили жертв Голодомору. Я розумію читача  і 
вже чую запитання: «Чому? Чому так сталося, чому не 
покарані винуватці, прізвища яких відомі?»

Так стається і завжди так буде, коли ідеєю політичних 
вождів стає не Бог-Любов, а побудова «раю» в окремо 
взятому регіоні земної кулі без Біблії, Бога, але з влас-
ною гординею та самодостатністю, яка не зупиняється 
навіть перед ціною мільйонів людських життів.

А тепер про реалії сучасності. Духомор, або знищен-
ня духовних підвалин нації, — це те, у чому добровільно 
конають мільйони наших співвітчизників. Стан духомо-
ру — це не відсутність хліба й вишиванок, це не відсут-
ність народних пісень і бібліотек, це не тотальна безгра-
мотність народу, навіть не відсутність будинків культу-
ри й храмів. Це щось набагато страшніше й трагічніше 
у своїй суті. Духомор — це свідома відмова від Хліба, 
це свідоме і послідовне ігнорування Того, Хто сказав: «Я 
Хліб життя» (Ів.6.48).

«Даруйте, даруйте, — скаже хтось, — ми ж у хрис-

Де хліб — там і батьківщина, 
або Про духомор

Тепер знову про хліб, точ-
ніше про його відсутність. 
Сини Якова залишають бать-
ківський край і прямують 
до Єгипту. Це не туристична 
прогулянка по пустелі. Не-
щодавно в Ізраїлі я мав наго-
ду хвилин 40 покататися на 
верблюді. Признаюся чесно, 
вже через 10 хвилин хотіло-
ся, щоб екскурсія закінчила-
ся чим скоріше.

У Ханаані — голод, у 
Єгипті — хліб. Ми добре 
пам’ятаємо увесь драма-
тизм історії Йосипа та його 
братів. Проте є й інший бік 
цієї історії. У пошуках хліба 
в Єгипті євреї знайшли (при-
наймні на 430 років) другу 

тиянській Україні живемо, чи 
не так?»  Щодо назви «хрис-
тиянська» погоджуся, щодо 
суті цього слова — категорич-
но «Ні!» За позолоченими об-
гортками куполів храмів, за 
розкішними стінами багатьох 
домів молитви — часто по-
рожні рекламні вітрини без 
Хліба, без Життя, без Істини, 
яка в Христі й любові до ближ-
нього.

Чому так багато непатріо-
тично настроєних до своєї ду-
ховної Вітчизни  «християн»? 
Чи ж не тому, що ігнорують 
Хлібом — Христом? А де Хліб 
(це вже не за Аристофаном) — 
там і Батьківщина.

Микола СИНЮК
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Джордж Давидюк —
серце, віддане Україні

Зустріч з цікавою людиною

Джордж Давидюк відомий у багатьох країнах світу як пастор, місіонер і виконавець християнських 
пісень. Автор понад 20 музичних альбомів, кількох відеокліпів.

Народився в США в родині християн-емігрантів з України. З шістнадцятирічного віку розпочав своє 
служіння в музичному гурті. Відвідував із місією різні країни, та покликанням свого життя вважає благо-
вістя в Україні. З часу свого першого візиту в 1973 році відвідав Україну 86 разів, результатом чого стало 
заснування нових церков.

Джордж Давидюк співпрацює з різними місіями, зокрема з Відділом іноземних представництв 
Асамблеї Бога. Частиною його служіння є прямий переклад проповідей англомовних євангелістів та 
проповідників українською мовою, участь у праці «Мобільної клініки».

Джордж проживає з родиною у Лейк-Парку (Північна Кароліна, США). Служить у трьох напрямках: 
запис християнської музики; благовістя в Україні, викладання у біблійних школах.
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— Розкажіть трохи про себе. Зо-
крема, як вам вдалося так добре 
оволодіти українською мовою, як-
що взяти до уваги, що ви народи-
лися в США?

— Я народився 4 травня 1954 ро-
ку в Нью-Йорку, штат Нью-Джерсі, 
в сім’ї українців. Мої батьки поки-
нули Радянський Союз під час дру-
гої світової війни, і приїхали в США 
в 1950 році. Я виріс у домі пасто-
ра, де пізнав Бога і навчився віль-
но розмовляти українською мовою. 
Коли був п’ятирічним хлопчиком, 
не раз сперечався зі своїм батьком, 
який щосуботи водив мене в укра-
їнську школу: «Чому я маю вчити 
українську? Ти вчи англійську, це ж 
Америка!» Мій тато не володів ан-
глійською. Але він тоді сказав мені 
слова, які я запам’ятав на все життя: 
«Сину, тобі тільки  п’ять років, ти ще 
багато чого не розумієш. Але одного 
разу настане день, коли Бог відкриє 
кордони й Україна стане вільною 
країною. Ти підеш до наших людей 
і будеш говорити з ними їхньою мо-
вою». Ці слова, сказані в 1959 році, 
виявилися дуже точними: я вже 86 
разів відвідав Україну й проповіду-
вав Євангелію в кожному великому 
місті країни!

З шістнадцяти років я співав у 
групі, яка здійснювала поїздки в 
Україну, Північну Америку та Єв-
ропу. Вперше СРСР ми відвідали в 
період «будівництва комунізму», 
у 1973 році. Наша поїздка тривала 
50 днів, протягом яких нам вдало-
ся побувати в багатьох зареєстро-
ваних церквах у п’ятнадцяти най-
більших містах Радянського Союзу. 
Те, що ми, п’ятеро молодих хлопців 
зі США, співали та сміло проповід-
ували рідною мовою в роки гоніння 
та переслідування за віру, було не 
лише великим благословенням, а й 
прикладом. Ми робили це протягом 
12 років, поки я не одружився. Після 
цього Бог покликав мене на пастор-
ське служіння в українській церкві в 
Нью-Джерсі. Завдяки цій праці моя 
любов до слов’янського народу ста-
ла ще більшою.

Після десяти років пасторського 
служіння я отримав Слово від Бога. 
Господь покликав мене на місіонер-
ське служіння в Україні та інших кра-
їнах, де живуть слов’яни. Цим я за-
ймаюся з 1992 року.

— Якщо порівняти 90-ті роки так 
званого «пробудження» і нинішній 
час, що змінилося? Чи залишила-
ся такою ж спрага до Бога і Його 
Слова в людей? Як змінилося ваше 
служіння?

— 90-ті роки — це час пробу-
дження інтересу до Євангелії в Ра-
дянському Союзі. Та існує відмін-
ність між інтересом та спрагою. На 
початку цим років тисячі й тисячі 
людей приходили на євангелізацій-
ні служіння, оскільки вони ніколи не 
чули відкритої проповіді Євангелії. 
Тепер вже не інтерес веде людей, а 
відчуття голоду, потреба в Бозі. Лю-
ди приходять через відчуття порож-
нечі, яку нічим не заповниш. Якщо 
говорити простими словами, то ра-
ніше люди мали великий інтерес, а 
тепер цей інтерес переріс у глибоку 
спрагу, що набагато сильніше. 

— Ви багато часу проводите в 
роботі з молоддю? Чому?

— Я люблю працювати з молод-
дю, тому що роки моєї молодос-
ті були благословенними Богом. Я 
почав серйозне служіння у віці 16 
років. Усі учні Ісуса були молодими 
людьми, деякі — навіть підлітка-
ми, але вони горіли в служінні Бо-
гу з раннього віку. Саме до  цього я 
закликаю нашу молодь. Крім того, 
я маю перевагу в тому, що вихову-
вався в американській культурі, як 
і наші діти, і це допомагає мені бу-
дувати мости взаєморозуміння між 
поколіннями.

 
— Ким ви вважаєте себе біль-

шою мірою: євангелістом чи му-
зичним виконавцем? Як розвива-
ється ваша музична діяльність?

— Я бачу себе в обох служіннях. 
Я — євангеліст за покликанням, 
який використовує музику для того, 
що зм’якшити серця слухачів і під-
готувати їх до сприйняття Єванге-
лії. Кожен фермер знає, що земля 
має бути зорана перед тим, як бу-
де покладене насіння, яке прине-
се плоди. Це аналогічно тому, як я 
використовую музику. Ми пишемо 
пісні, в основному, для невіруючих 
людей. На життєвому шляху вони 
стикаються з питаннями, на які мо-
жуть знайти відповіді в тестах на-
ших пісень. Наша музика відкриває 
шляхи для ефективної євангелізації. 

Я знаю, що є музиканти й співаки 
талановитіші за нас, але Бог благо-
словляє нашу творчість і допомагає 
розвивати її.

— Розкажіть про свій перший 
музичний досвід.

— Ви можете бути здивовані, 
коли дізнаєтеся, що мій музичний 
досвід дуже обмежений. Я не маю 
музичної освіти, навіть нот не вмію 
читати! Але ... Бог подарував мені 
хороший слух, і я аранжую музику й 

голоси відповідно до того, що «чую 
у своїй голові».

Першу гітару подарував мені мій 
шурин Джон Попович. Це була іс-
панська акустична гітара з  шістьо-
ма нейлоновими струнами, з наси-
ченим і багатим звуком. Він навчив 
мене першим трьом акордам «до», 
«фа» і «соль», і всі пісні я грав ци-
ми трьома акордами, незалежно 
від того, були вони доречні чи ні! Та 
коли я вивчив ще три акорди — «ля 
мінор», «ре мінор» і «мі», для укра-
їнських пісень настав прогрес!

Потрібно було 30 днів, щоб на-
вчитися грати й співати одночасно, 
і 6 місяців, щоб написати першу піс-
ню «Підімо туди».Тоды мені було 15 
років.

— Як з’явилася ваша група?
— Ми не починали як музич-

на група, ми почали свою роботу 
як молитовна група, яка збиралася 
увечері кожної п’ятниці. Це сталося 
через трагедію в нашій церкві. Один 
молодий чоловік помер у віці 24 ро-
ків, і мій друг Джон був вражений 
цим. У результаті він набув серйоз-
них стосунків з Богом, а невдовзі 
— й Пол Кодневич. Вони запросили 

 Якщо й був успіх у нашо-
му служінні, це — Божа 

благодать. Ми, звичайно, 
не найкращі співаки і не 

найграмотніші, особливо 
щодо української мови. Я маю 
американський акцент, у мого 

друга Пола — іспанський, 
у Джона — освіта всього 6 

класів, але Бог використовує 
нас для Своєї слави.
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мене молитися разом з ними вночі. 
Невдовзі після цих молитов у нашу 
церкву прийшло пробудження, і ми 
здійснили нашу першу місіонерську 
поїздку в Торонто (Канада), у церк-
ву мого дядька Василя Давидюка. 
Пробудження прийшло й туди, і по-
тім нам запропонували відвідати 

співаки і не найграмотніші, особли-
во щодо української мови. Я маю 
американський акцент, у мого друга 
Пола — іспанський, у Джона — осві-
та всього 6 класів, але Бог викорис-
товує нас для Своєї слави.

Крім того, чим більш ми вірні в 
малому, тим більше отримаємо. За-

що це сталося і з нами!

— Що Україна значить для вас?
— Коли я був дитиною, Україна 

значила дуже мало для мене. Я на-
родився в США, і Україна була тільки 
країною моїх батьків. Моє серце не 
було там, аж поки ми не відвідали 
Україну з метою співати й служити 
християнам. Чесно кажучи, аж тоді 
вірні християни, віруючі полонили 
моє серце і сповнили його любов’ю. 
Це були молоді люди мого віку, які 
горіли для Бога, живучи в атеїстич-
ному суспільстві, яке активно нама-
галося знищити все, що стосувалося 
Бога. Це знайомство повністю змі-
нило моє життя і потім направило 
моє служіння до цих людей.

Сьогодні Україна є вільною краї-
ною. Але, на жаль, її керівники при-
ймають рішення вигідні лише для 
себе. Свобода повинна використо-
вуватися мудро, щоб бути ефектив-
ною. А ще я занепокоєний тим, що 
багато людей з України звертають 
свої очі на долар, нехтують Богом, 
Який дозволив їм мати свою влас-
ну країну. Те саме відбувається і в 
США... Наше завдання — донести 
силу Євангеліъ до громадян.

За матеріалами інтерв’ю 
Ірини Нікітської 

(церква «Дім Хліба», Сакраменто)

слов’янські церкви в Західній Кана-
ді. І там сталося те ж!

 
— Що ви можете сказати про 

своїх друзів, учасників групи?
— Джон Попович був моїм пер-

шим наставником. У нього я навчив-
ся дисципліні, відповідальності й ві-
рності в молитві, він був моїм пер-
шим «Варнавою». Павло Кодневич 
став моїм найкращим другом. Ми 
починали співати разом, і через 40 
років ми все ще співаємо разом! Він 
— мій колега і «Сила» для мене. На-
решті, мої друзі — Василь,  Слава і 
Коля також співають зі мною зараз. 
Вони стали для мене «Тимофіями», 
тому що набагато молодші від мене, 
і з ними я почуваюся таким же мо-
лодим. Кожен з тих, хто співав з на-
ми, займає особливе місце в моєму 
серці. 

—  В чому секрет вашого успіху?
— Бог вибрав «слабких», щоб го-

ворити сильним. Якщо й був успіх у 
нашому служінні, це — Божа бла-
годать. Ми, звичайно, не найкращі 

лиши гострий камінь у річці зі стрім-
ким плином на 40 років, і вода обто-
чить багато «гострих кутів», шліфую-
чи його іншим камінням, і зробить 
його поверхню гладкою! Я думаю, 
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На запрошення раз на рік я вилі-
таю в Індію, де викладаю в біблійній 
школі. І уже кілька разів ми відвід-
ували колонію для прокажених. Це 
страшне видовище ― виразки, ра-
ни... А віруючі люди йдуть туди з ме-
дикаментами й гоять ці рани.

Я познайомився з одним індій-
ським пастором ― Анілом, який 
взяв мене в таку колонію. Ми там 
співали. Я не одягав піджака, галсту-
ка. Я одягнув їхню сорочку ― курті 
(довга, аж до колін, як піжама), сан-
далі й льняні штани. В Індії майже 
всі люди розуміють англійську. А 
то було в джунглях, де доводилося 
говорити через перекладача. Я по-
думав: заспівати по-англійськи чи 
по-українськи ― для них особливої 
різниці немає. І заспівав «Царю мій, 
Пане мій...» А вони так раділи укра-
їнській пісні! Була проповідь, покая-
лися люди... 

Після всього запросили нас їсти. 
Дивлюся ― велика каструля, про-
кажений помішує. Там ― якийсь 
рис, і, здається, ніби й курка плава-
ла, не упевнений... Я відповів: «Дя-
кую вам, але я не голодний!» А Дух 

Святий докорив мені: «Джордже, 
вони не зрозуміють, що ти «не го-
лодний», вони зрозуміють, що ти, 
американець, задираєш носа і не 
хочеш їсти з ними». І я погодився.

Не було де сісти. Нас посадили 
на бетонній підлозі разом з усіма. 
Замість тарілки розстелили зелений 
листочок з бананового дерева, хоча 
він трохи був у пилюці. Взяли водич-
ку і так «санітарно» своєю рукою об-
терли мою «мисочку»... Я терплю, 
дивлюся великими очима: що бу-
де?! Помолилися... Але чим їсти? Ні 
ложки, ні виделки, навіть паличок 
китайських не дали! Глянув наліво, 
направо ― вони руками рис їдять! 
І так вони складають руку лопаточ-
кою, що ні одна зернинка рису не 
впаде! Я придивився і став собі так. 
А їхній місцевий пастор склав руки, 
як у молитві (так вони дякують), і 
каже: «Містере Джордже! Я такий 
щасливий!» Відповідаю: «Містере 
пасторе, чому ви такі задоволені?» 
Каже: «Ви знаєте, що за 10 років, 

відколи ми почали тут збиратися на 
богослужіння, ви перша біла люди-
на, перший американець, що сидить 
на підлозі та їсть з нами рис пальця-
ми! Усі, що приїжджали перед вами, 
були «не голодні»! Я подивився на 
свого друга, пастора Аніла, який нас 
привіз, а у нього сльози на очах! Він 
каже: «Джордже, ти не розумієш, 
що ти сьогодні зробив для них! Який 
подарунок ти їм дав! Ти дійсно пер-
ший, хто зодягнувся, як вони, сів на 
підлогу, як вони, їв рис пальцями, як 
вони, і ти радий бути з ними!»

Друзі, чи не зробив цього ж Ісус 
Христос з нами? Будучи Царем ца-
рів, Він зняв Свою золоту корону, 
скинув царські шати й воплотився 
в убогому Віфлеємі. Виріс у Назаре-
ті, про який казали: «Чи може бути 
звідти щось добре?» Він сів на на-
ші підлоги, Він їв разом з нами. І 
він знайшов тебе і знайшов мене! 
Це був для мене урок над уроками: 
хто я такий, що Бог полюбив мене й 
простив усі мої гріхи?

З розповіді Джорджа Давидюка

Обід з прокаженими
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Що означає молитися 
духом?

Джон БУНЬЯН

Теологічні роздуми
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така молитва марна й огидна, тому 
що серце і язик не діють, та й не мо-
жуть діяти заодно, якщо тільки Дух 
не підкріпить нас в наших немочах 
(див. Мр.7; Пр.28:9; Іс.29:13). Давид 
прекрасно усвідомлював це, і саме 
це змусило його заволати: «Госпо-
ди, відкрий мої уста, і язик мій звіс-
тить Тобі хвалу» (Пс.50:17). Я вва-
жаю, Давид прекрасно говорив і міг 
виразити себе, як і будь-хто із нас, 
що видно з його псалмів та справ. 
Однак, коли цей чоловік, цей про-
рок іде поклонитися Богу, тоді Сам 
Бог приходить йому на допомогу, 
інакше в людини нічого не вийде.

2. Наша молитва повинна бути 
в Дусі, тому що без Духа люди не 
можуть творити молитву усвідом-
лено; вони лицемірні, холодні й не-
пристойні у своїх молитвах, а тому 
вони зі своїми молитвами огидні 
в Божих очах (Мт.23:14; Мр.12:40; 
Лк.18:11,12; Іс.58:2-3). У молитві мо-
ління народжується не у звучності 
голосу, не у показній побожності та 
смиренні, бо не на це дивиться Бог. 
Людина, будучи лише людиною, на-
стільки порочна, що не може збе-
регти своє слово чи думку, а тим 
більше вже молитву чи частину мо-
литви в чистоті та праведності, щоб 
Бог міг прийняти її через Христа; з 
цієї причини фарисеї з усіма своїми 
молитвами були відкинені. Молит-
ва, що досягає небес, — це молитва, 
послана туди в силі Духа.

3. Тільки Дух може показати лю-
дині чітко й зрозуміло її природню 
ницість і таким чином поставити 
її перед необхідністю вилити своє 
серце в молитві. Слова — це лише 
слова, і молитва перетворюється 
в марнослівство, якщо в ній нема 
почуття ницості. Але коли в люди-
ні діє Дух, Він м’яко вказує душі на 
її жалюгідний стан, на те, де вона 
опиниться і що трапиться з нею в її 
теперішньому стані, а також на не-
допустимість такого стану. Саме Дух 
наполегливо переконує людину в 
її гріховності та ницості її життя без 
Ісуса Христа, ставлячи душу перед 
необхідністю навернутися до Бога в 
солодкій, усвідомленій та довірли-

вій молитві згідно з Його Словом 
(Ів.16:7-9).

4. Навіть якщо люди побачать 
свою гріховність, без допомоги Духа 
Святого вони не зможуть молитися. 
Вони будуть втікати від Бога разом 
з Каїном та Юдою, будуть повністю 
позбавлені милості Божої, якщо не 
буде допомоги від Духа. Коли лю-
дина воістину усвідомлює свій гріх 
і Боже прокляття за гріх, то важко 
переконати її молитися Богові, бо її 
серце каже: «Даремно шукати Бога. 

«...Бо ми не знаємо, про що ма-
ємо молитись, як належить, але 
Сам Дух заступається за нас неви-
мовними зітханнями. А Той, Хто 
досліджує серця, знає, яка думка 
Духа, бо з волі Божої заступаєть-
ся за святих» (Рим. 8:26-27). 

Ми не знаємо, про що можемо 
молитися, ми не знаємо Того, кому  
ми молимося, не знаємо, з допомо-
гою чого ми молимося, ми не мо-
жемо знати нічого без допомоги та 
посередницької участі Духа.  Чи слід 
нам молитися про спілкування з Бо-
гом через Христа? Чи треба молити-
ся про віру, про оправдання благо-
даттю і про істинно просвітлене сер-
це? Ми нічого цього не знаємо.

«Бо ми не знаємо, про що маємо 
молитися, як належить». Зверніть 
увагу: «як належить». Нехтування 
цією фразою чи, щонайменше, не-
розуміння її в дусі та істині, приве-
ло деяких людей до того, що вони 
стали, як Єровоам, винаходити нові 
шляхи поклоніння, нові як по суті, 
так і по формі, що зовсім не відпові-
дає тому, що відкрито в Слові Божо-
му (див. 3Цар.12:28-29). Але Павло 
каже, що ми повинні молитися, як 
належить, а цього неможливо до-
сягнути ні майстерністю, ні вмінням, 
ні хитрістю, ні винаходами людей чи 
ангелів. Але Сам Дух підкріпляє нас 
в немочах наших.

Немочі ж наші, хоча й дуже важ-
ко всі перерахувати, полягають у на-
ступному:

1. Без Духа Святого людина не 
може мати спасаючих думок про 
Бога, Христа та благословення (див. 
Пс.9:25). Більше того, люди почи-
нають уявляти Бога таким, якими є 
вони самі (Пс.49:20,21). Будучи не 
спроможними пізнати Бога, Якому 
моляться, чи Христа, через Якого 
вони моляться, не знаючи, про що 
молитися, як було зауважено вище, 
як же вони можуть звернутися до 
Бога без посередництва Духа, який 
лише один і здатний допомогти їм у 
їхніх немочах? Істинна молитва, як у 
зовнішньому вираженні, так і у вну-
трішніх переживаннях, повинна ви-
ливатися з осяяння Духом. Інакше 

Ця проповідь була написана майже 350 років тому Джоном Буньяном 
(Беньяном), автором знаменитої «Подорожі Пілігрима». Але автор зумів 
так розкрити цю тему, що його пояснення біблійного тексту не втрачає ак-
туальності й сьогодні.

В мені стільки зла… і не буде мені 
прощення!» Але ось з’являється Дух 
і сходить на грішну душу, допомагає 
їй підняти обличчя до Бога, вилива-
ючи на серце, яке впало у відчай, 
Своє милосердя, щоб надихнути її 
навернутися до Бога.

5. Навернення має бути в Дусі чи 
з Духом; без Нього людина не може 
знати, як правильно підійти до Бога. 
Люди з легкістю можуть відповісти, 
що до Бога можна прийти через Си-
на, але це неймовірно складне за-
вдання — прийти до Бога власним 
шляхом, оминаючи Духа. Бо ж саме 
Дух показує нам шлях до Бога і те, 
що для нас бажане в Бозі.

6. Без Духа Святого, навіть якщо 
людина побачить усю свою нікчем-
ність і пізнає істинний шлях до Бога, 
вона вже ніколи не зможе претенду-
вати на Божу прихильність, отрима-
ти частку в Бозі Христі та Його мило-
сердя. І з цієї причини в серця Божих 
людей посланий Дух, щоб діти Божі 
могли вигукнути: «Авва, Отче». Ска-
зати це з вірою та розумінням без 
допомоги Духа — надто непосиль-
не завдання для будь-якої людини. 

В кожній дії для Бога, 
і особливо в молитві, тільки 

Дух Божий може підготувати 
серце так, щоб воно 

промовляло разом з язиком. 
І дійсно, язик сам по собі дуже 

схильний до того, щоб діяти 
без страху й мудрості, 

але коли язик промовляє 
сказане серцем, і до того ж 

серцем, підготовленим Духом 
Божим, тоді язик говорить так, 

як велить і бажає Бог.
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Коли я говорю «з розумінням», то 
маю на увазі здатність усвідомлю-
вати, що означає народитися згори 
і бути Божою дитиною. Коли кажу 
«з вірою», то маю на увазі віруючу 
душу, віра якої витікає з благодаті, 
яка діє в ній. Це дає право називати 
Бога Отцем; право проказувати від 
серця Господню молитву так, як во-
на передана нам в Писанні, а не так, 
як робить багато хто, проказуючи ці 
слова формально.

О, які далекі люди від розуміння 
цього, коли вважають, що достатньо 
вивчити самим і навчити дітей чи-
тати Господню молитву, символ ві-
ри й різноманітні висловлювання з 
Писання, тоді як Бог знає, що вони 
не усвідомлюють свого становища, 
своєї ницості й не розуміють, що 
означає прийти до Бога через Хрис-
та! 

7. Якщо ви хочете, щоб молитва 
була прийнята, слід молитися Ду-
хом, тому що ніхто, крім Духа, не мо-
же вознести в молитві душу до Бога. 
Тобто в кожній дії для Бога, і осо-
бливо в молитві, тільки Дух Божий 
може підготувати серце так, щоб 
воно промовляло разом з язиком. І 
дійсно, язик сам по собі дуже схиль-
ний до того, щоб діяти без страху й 
мудрості, але коли язик промовляє 
сказане серцем, і до того ж серцем, 
підготовленим Духом Божим, тоді 
язик говорить так, як велить і ба-
жає Бог. І тому Павло сказав: «Уся-
кою молитвою й благанням кожно-
го часу моліться духом» (Еф.6:18). 
Молитва, поки в ній не буде серця, 
подібна звукові без життя, а серце, 
поки воно не піднесене Духом, ніко-
ли не почне молитися Богу.

8. Серцю не тільки слід підне-
стися Духом, щоб молитва була пра-
вильною, але й залишатися в підне-
сеному стані з допомогою Духа, щоб 
молитва була істинною. У цьому й 
полягає життєва функція молитви — 
підтримувати постійне спілкування 
серця з Богом. Мойсеєві було над-
звичайно важливо тримати руки 
піднесеними в молитві до Бога (див. 
2М.17:12); тож наскільки ж важливо 
зберегти серце піднесеним!

Потреба в цьому виникає від 
того, що, як скаржиться Бог, люди 
перебувають поряд з Ним тільки 
своїми устами і знають Його на сло-
вах, але їхні серця далекі від Нього 
(Іс.29:13; Єз33:31). 

О, скільки шляхів для втечі вина-
ходить серце під час молитви! Ніхто 
не знає, скільки в серця затемнених 
алей та доріжок, які відводять убік і 
на яких воно може сховатися від Бо-
жої присутності. А скільки гордості! 
Скільки лицемірства перед іншими! 
І як мало розуміють вони те, як зро-
бити молитву таємним спілкуван-
ням між душею та Богом.

9. Молитва повинна бути в Дусі, 

інакше сам акт молитви буде без-
успішним і безуспішним буде й че-
кання відповіді на молитви. Молит-
ва — це Боже повеління, яке душа 
повинна виконувати в усі дні пе-
ребування по той бік слави Божої. 
Христос каже, що людині треба за-
вжди молитися і не занепадати ду-
хом (Лк.18:1). І ще Він каже нам, що 
лицемір визначається тим, що або 
не молиться постійно, або в молит-
ві не перебуває в силі Духа, тобто 
молиться лиш формально, удава-
но (див. Йов.27:10; Мт.23:14). Най-
легше людям відпасти, відійшовши 
від сили Духа до форми, але дуже 
складно в будь-якій справі, а осо-
бливо в молитві, зуміти зберегти 
життя, дух і силу. Молитва — така 
справа, де без допомоги Духа лю-
дина може помолиться лише раз, 
але постійно глибоко та щиро спіл-
куватися вона буде неспроможна; і 
лише з Духом її молитви досягнуть 
слуху Господа Саваота. 

У Юди є чудовий вірш: «Будуй-
те себе найсвятішою вашою вірою, 
моліться Духом Святим» (Юд.20). 
Він наче промовляє: брати, оскіль-
ки вічне життя приготоване для тих, 
хто сповідує, ви не зможете отрима-
ти його, якщо не станете постійно 
молитися в Дусі. Найбільшим обма-
ном, яким диявол та антихрист зва-
блюють світ, є зведення людей на 
шлях суворого дотримання форми, 
формальної проповіді й молитви. 
Саме такі люди «мають вигляд бла-
гочестя, але сили його відреклися. 
Відвертайсь від таких!» (2Тим.3:5).

Що означає 
«молитися й розумом»?

Апостол проводить чітку межу 
між молитвою духом та молитвою 
розумом. Тому, коли він каже: «Бу-
ду молитися духом», то додає: «Бу-
ду молитися й розумом». Потреба у 
такому розрізненні виникла через 
те, що коринтяни не розуміли сво-
го обов’язку — молитися для збу-
дування себе та інших, і робили це 
заради самозвеличення. Багато хто 
з них, володіючи великими дара-
ми (наприклад, говорінням іншими 
мовами), мали турбуватися про ці 
дари й використовувати їх для збу-
дування своїх братів. Ось тому Пав-
ло й написав цей розділ, щоб вони 
зрозуміли, що кращими за їхні да-

* * *
Як залишаюсь я з Тобою,
Мій Господи, на самоті – 
Такі хвилини золоті, 
Хоч пересипані журбою.

Тобі скажу те невимовне,
Що вмерзло в душу і щемить.
І прийде вистраждана мить,
І все єство теплом наповнить.

Проллється струменем 
гарячим

Від тімені до самих ніг,
Розтане почорнілий сніг –
І я себе відчую зрячим.

В моєму голосі тремкому
Ти вчуєш славу і красу.
Поклін Тобі я понесу,
Тобі, мій Боже, й більш 

нікому.

Пройду прекрасною межею
Свойого літа і зими.
Встає веселка над душею                                      
І щастя тріпотить крильми.

Володимир САД
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ри є справи для збудування церкви. 
«Бо коли я молюся чужою мовою, 
то молиться дух мій, а мій розум без 
плоду», однак розум також повинен 
збудовуватися розумінням того, що 
сповідують уста. Тому «буду моли-
тися духом, і буду молитися й розу-
мом».

Що робиться з розумінням, усві-
домленно, з розумом, те більш 
ефективне, ніж те, що робиться 
формально (див. Кол.1:9, Еф.1:17, 
Фил.1:9). У будь-якій справі, чи світ-
ській чи духовній, потрібне розумін-
ня, а тому всі, хто молиться, мають 
прагнути для себе такого усвідомле-
ного підходу.

1. Молитися розумом — значить 
молитися так, як учить Дух Святий, 
з усвідомленням тих потреб, за які 
душа молиться. Бо якщо людина не 
розуміє, то вона ніколи не відчує по-
треби в прощенні гріхів і порятунку 
від грядущого суду, а отже, не праг-
нутиме цього чи ж буде настільки 
прохолодною у своєму проханні, що 
Бог зненавидить навіть той дух, у 
якому людина просить про це. Лю-
ди можуть повторювати у своїх мо-
литвах одні й ті ж слова, але якщо в 
одному є духовне розуміння, а в ін-
шому його немає, то між їхніми од-
наковими словами є величезна різ-
ниця! Один говорить від духовного 
усвідомлення того, про що просить, 
а в іншого є лише самі слова й тіль-
ки.

2. Духовне усвідомлення викли-
кає в серці Бога готовність та бажан-
ня дати те, чого потребує душа. Да-
вид духовним розумом вгадував на-
віть думки Бога щодо себе (Пс.39:7). 
Те ж відбулося й із жінкою-ханане-
янкою; своєю вірою та глибоким ро-
зумінням за зовнішньою відмовою 
вона відчула в серці Христа мило-
сердя та готовність спасти, що зму-
сило її невідступно наполягати й 
просити; і вона просила доти, доки 
не отримала тої милості, якої потре-
бувала (Мт.15:22-28). Душа тільки 
тоді стане шукати Бога, молити Йо-
го про прощення, коли зрозуміє, що 
Він готовий простити грішника.

Якщо людина розуміє цінність 
духовного та Божого, тоді її серце та 
душа усіма силами будуть прагнути 
до них, і вона не перестане моли-
тися й просити за них доти, поки не 
отримає бажаного.

3. Духовно просвітлене розумін-
ня є, отже, тим шляхом, яким душа 
може прийти до Бога, і воно дає їй 
мужність йти цим шляхом. Бідну 
душу можна порівняти з людиною, 
яку чекає біда, якщо вона не вико-
нає дорученої справи, чи велика на-
города, якщо справа буде виконана. 
Однак людина, не знаючи, з чого і 
як почати, незважаючи на страхи та 
сум’яття, усе ж береться за діло.

4. Просвітлене розуміння бачить 
великі можливості в обітницях Бо-
жих, і це також надихає молитву, 
що, у свою чергу, надає їй ще біль-
шої сили. Коли людям обіцяють 
щось, особливо якщо відомо, що 
обіцяне буде виконано, то така обі-
тниця дає сміливість йти й просити.

5. Просвітлене розуміння є шля-
хом, яким людина приходить до Бо-
га з різними потребами, іноді з на-
пучуванням, як Яків (1М.32:9). Іноді 
з проханням, і не тільки вираженим 
словами, але й таким, що вихлюпу-
ється з серця Самим Духом, завдяки 
тому, що людина усвідомлює цю по-
требу, і такі прохання не залишають 
серце Бога байдужим.

Сказане можна проілюструвати 
таким порівнянням: уявіть, що до 
ваших дверей підійшло двоє же-
браків: один бідний, кульгавий, по-
битий, голодний, а інший здоровий 
та міцний чоловік; обидва кажуть 
одні й ті ж слова, просячи у вас ми-
лостині; один каже, що помирає з 
голоду, інший — те ж саме; але вбо-
гий каліка говорить з більшою пере-
конливістю, з більшим почуттям та 
розумінням свого нещастя, ніж ін-
ший, і це видно з самої його манери 
говорити й оплакувати себе. Біль та 
вбогість змушують його говорити в 
дусі плачу, чого не вистачає іншому. 
І його, найімовірніше, швидше, ніж 
іншого, пошкодують ті, у кому є спів-
чуття чи жалість. Так само і з Богом: 
є люди, які просто за звичкою і за 
формою йдуть і моляться; є інші, які 
йдуть молитися, гнані духом гірко-
ти; один молить з почуття обов’язку 
та розуміння своїх обов’язків, а з 
іншого слова виливаються, гна-
ні неймовірним болем його душі. 
Звичайно, саме на таку людину по-
дивиться Бог, «на вбогого та на роз-
битого духом, і на тремтячого над 
словом» Його (Іс.66:2).

6. Просвітлене розуміння див-

ним способом знаходить слова для 
молитви й допомагає проказати їх. 
Людина, наділена таким розумін-
ням, вміючи розрізняти добро та 
зло, відчувати вбогість людську й 
милосердя Боже, не потребує пи-
сань інших людей, які стануть учи-
ти їх, як молитися. Як людину, котра 
відчуває біль, не треба вчити кри-
чати, так само й того, кому розумін-
ня було відкрите Духом, не треба 
вчити молитов, придуманих інши-
ми людьми, бо вона може молити-
ся без їхньої допомоги. Її справжнє 
становище, її почуття та розуміння, 
а також біль, який терпить душа цієї 
людини, приводить до слізного мо-
ління, стогонів у благаннях перед 
Господом. Серце скорботного у сво-
єму болю та тісноті саме знайде ви-
хід, щоб полегшити муки в стогонах 
та скаргах.

7. Потрібно, щоб до самого кінця 
в людині пробувало це просвітле-
не розуміння, щоб душа безпере-
станку кликала до Бога в молитві й 
проханні. Божі люди не підозрюють, 
скільки обману, спокус та підступу 
застосовує сатана щодо тої бідної 
душі, яка щиро прагне до Господа 
Ісуса Христа. І це допускає Христос, 
оскільки саме так душа випробову-
ється у своєму прагненні шукати Бо-
жого лиця; сатана ж прагне вселити 
в неї думку про безплідність таких 
спроб і переконати її, що Бог не хо-
че бути милосердним до неї. Але 
просвітлена розумінням Душа каже: 
«Ну що ж, я буду й далі шукати Гос-
пода і буду чекати; я не залишу своїх 
спроб, хоч Господь і мовчить, і не ка-
же мені слів потіхи» (див. Іс.40:27). 
Зволікання Бога, яке, як нам зда-
ється, ми бачимо у своєму житті, 
не є ознакою Його невдоволення; 
Він може приховувати Своє лице й 
від найдорожчих для Нього святих 
(див. Іс.8:17). Він любить, коли Його 
народ молиться й коли він стукає у 
ворота Царства Небесного. 

На жаль, так багато на світі бід-
них душ, які істинно бояться Бога, 
але не мають духовного розуміння 
Божого характеру й готові миттєво 
здатися при першій же атаці та спо-
кусі сатани! Господь шкодує їх і до-
помагає їм «молитися духом, моли-
тися й розумом».

1
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«І робив він (Єзекія) угодне в 
Господніх очах, усе так, як робив 
був його батько Давид. Він пони-
щив пагірки і поламав стовпи для 
богів і стяв Астарту, і розбив мідя-
ного змія, якого зробив був Мой-
сей, бо аж до цих днів Ізраїлеві си-
ни все кадили йому і кликали  йо-
го: Нехуштан» (2 Царів 18:3-4).

Ідолопоклонство в Ізраїль при-
ходило поступово. Ізраїльтяни зро-
били перше зображення, яке б на-
гадувало їм про Бога, зовсім не для 
того, щоб йому поклонятись, але 
як допоміжний засіб для молитви. 
Ці статуї і пам’ятники вони ставили 
на підвищених місцях і в гущавинах 
дерев, щоб вони нагадували їм про 
Бога, допомагали в поклонінні Йо-
му, а саме це Бог заборонив їм ро-
бити. З часом ці символи перетво-
рилися в хибних богів, яким стали 
поклонятися. І коли Єзекія прийняв 
владу і став царювати, то, написано, 
у першу чергу він «він понищив па-
гірки і поламав стовпи для богів», 
але найбільш неймовірним і вража-
ючим є те, що він «розбив мідяного 
змія».

Ми відразу зрозуміємо наскіль-
ки дивними є слова цього тексту, 
коли пригадаємо з історії ізраїль-
ського народу, яке велике значення 
мав цей мідний змій в часи їхньої 
мандрівки по пустині. Там ізраїль-
ський народ не раз нарікав на Бо-
га і вождя Мойсея. І ось після од-
ного такого разу Бог послав на них 
лтруйних змій, які жалили їх, і тоді 
загинуло багато людей. Але коли 
вони усвідомили свій гріх, Мойсей 
за веління Божим зробив змія з мі-
ді й поставив його так, щоб кожна 
людина могла його бачити, і кожен 
ужалений, поглянувши на мідного 
змія, відразу одужував і залишався 
живим.

Ніде в Біблії не сказано, що в са-
мому мідному змії була якась цілю-
ща сила. Мойсей не сказав народу, 
що цей мідний змій може зробити 
якусь містичну дію і дати життя то-
му, хто помирає.

Але для чого тоді потрібно було 
це робити? Відповісти на це питан-
ня ми зможемо тоді, коли зрозуміє-
мо сутність гріха, за який народ був 
покараний отруйнимизміями. Їхнім 

гріхом був непослух, непокора Бо-
гу, яка виражалася наріканнями. І 
тут Мойсею було сказано, що коли 
людина, яку вкусила змія, тільки по-
гляне на виставленого змія, то буде 
моментально зцілена. Зцілення то-
го, хто був укушений, залежало від 
упокорення Богові, у цьому разі від 
простого акту звернення свого по-
гляду на змія. Бог вказав їм на чу-
довий і в той же час простий спосіб 
навернення до Нього, і кожен, хто 
приймав цей встановлений Богом 
метод навернення, негайно отри-
мував зцілення. Тому не мідний 
змій зціляв, оскільки в цьому мерт-
вому кускові металу не може бути 
ніякої вартості, сили чи діючого ме-
тоду. Зцілювала віра й розкаяння 
того, хто дивився на мідний символ.

Дивовижно, що цього мідного 
змія так довго зберігали ізраїльтя-
ни. Минуло, принаймні, 700 років 
між тими подіями, які відбулися в 
пустині, і царюванням царя Єзекії. 
Ви уявляєте, як бережливо ставили-
ся до нього весь цей час?! З плином 
часу інтерес народу до мідного змія 
перетворився на обожнювання, ця 
реліквія стала предметом покло-
ніння, дійшло до того, що вже звер-
шували жертвоприношення і курін-
ня перед цим куском металу. Вони 
обожнили символ, поклонялися йо-
му, показуючи тим, як низько може 
впасти людське серце, яке колись 
знало істинного Бога.

Гадаю, ви не думаєте, що цей ви-
падок є одиничною подією давніх 
часів, зовсім ні. Це ідолопоклонство 
звершується і в наші дні, і не тільки 
серед язичників, але навіть серед 
народу Божого.

Обожнення мідного змія, по-
клоніння йому і куріння перед ним 
фіміаму були явними ознаками то-
го, що народ втратив усвідомлення 
істинного Бога. Там, де підкреслю-
ються зовнішні аспекти релігії, об-
ряди, зовнішня краса й пишнота бо-
гослужіння, церковні будівлі — це 
істинні докази відсутності істинної 
віри серця.

Але це поклоніння видимим 
символам минулого благословення 
вказує не лише на відсутність Бога в 
житті людини, але воно вказує і на 
спрагу втраченого благословення 
і є виявленням  її глибокого почут-

тя втрати, невдоволення. Це доказ 
того, що душа томиться по Богу. Не 
думайте, що я цим хочу виправдати 
ідолопоклонство, зовсім ні. Люди, 
втрачаючи усвідомлення Бога, не 
втрачають потреби в Бозі. Втратив-
ши відчуття близькості з Богом, ві-
дійшовши від Нього далеко, народ 
цей був неспокійним, без миру і ра-
дості, які має лише той, хто в союзі 
з Богом. Людина, яка одного разу 
пізнала істинного Бога, а потім втра-
тила відчуття Його близькості, почи-

нає волати і сумувати за втраченим. 
Поклоніння мідному змію було жа-
люгідним намаганням відновити це 
втрачене спілкування з Богом, і бу-
ло показником спраги народу Бога. 

Але ці люди втратили і свій ду-
ховний розум. Коли людина в не-
правильних стосунках з Богом, його 
розуміння духовних істин завжди 
буде заплутане й неправильне. Гріх 
і непослух, як ніщо інше, затемню-
ють духовний зір і роблять його не-
спроможним правильно тлумачити 
істини Божі. У цьому разі благосло-
вення минулого стали прокляттям 
сьогодення через неправильно ви-
тлумачене значення мідного змія. 
Зробивши його предметом покло-
ніння, вони казали, що цей самий 
змій був причиною їхнього благо-
словення в минулому. Їхні затьма-
рені голови не могли правильно ви-
тлумачити значення цієї історичної 
події, і в результаті, замість покло-
ніння Богу, вони кланялися мертво-
му кумиру.

І ось, сівши на трон, Єзекія взяв 
цю історичну реліквію і розбив її 
вщент, після чого вона стала на-
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зиватися «Нехуштан», що означає 
«кусок міді». Назвавши його так, 
люди визнали, яким це безумством 
було поклонятися й кадити кускові 
металу.

З цього й почалося пробуджен-
ня в народі, бо було знищено те, що 
стало на місці Бога в житті народу.

Як відноситься ця старозаповіт-
ня подія до людей 20 століття? Чи 
говорить вона нам щось? Без сумні-
ву, каже багато.

По-перше, каже про те, як мож-
на зловживати дарами Божими, і 
що з часом ці дари можуть прине-
сти людині шкоду.

Наприклад, є общини віруючих, 
які зі своїх молитовних будинків 
зробили кумирів.

Вони звершують куріння бу-
дівлям, у яких збираються, нібито 
дерево й каміння, з яких вони по-
будовані, є святинею. Ми можемо 
так обожнюватии будинок, що він 
перестає бути домом молитви і стає 
храмом ідолів.

В одній церкві, де ми працювали 
з молоддю, була група юнаків і ді-
вчат, які палали любов’ю до Госпо-
да і до людських душ. Наша церква 
розташована в бідному районі міс-
та. У цій частині міста проживало 
багато дітей, і ми хотіли залучити 
їх до недільної школи, щоб і вони 
почули благу звістку про Христа. 
Будівля була велика, могла вміс-
тити кілька сотень дітей. Господь 
благословив старання нашого гурту 
— і церква стала наповнюватися ді-
тьми, серед яких були і білі, і чор-
ні, і жовті, брудні, чисті, босі й взуті. 
Ми раділи й славили Бога, що Він 
давав нам успіх, але, на жаль, на-
ша радість тривала не довго. Члени 
церкви стали невдоволеними та-
ким напливом дітей, злякалися, що 
ці діти зіпсують їм будинок: забруд-
нять стіни, зламають меблі. І одного 
разу я почув, як один член церкви 
сказав: «Що буде з нашим молитов-

ним будинком, якщо вони і далі бу-
дуть приводити сюди цих вошивих 
дітей?!» Ви знаєте, що сталося? Бог 
зрушив з місця цей світильник — і 
церква перестала бути рятуваль-
ною станцією, а стала кладовищем 
мертвих кісток. Ми називаємо де-
рево, каміння, бетон — церквою, 
обожнюючи ці мертві речі, покло-
няємося їм і думаємо, що служимо 
Богові. Який жахливий обман!

Ми можемо також кадити фі-
міам людині, звертатися до неї, на 
неї сподіватися, їй поклонятися. Ми 
обожнюємо того чи іншого служи-
теля Божого, тому що через нього 
нас благословив Бог, і думаємо, що 
Царство Боже від нього залежить. 
Ми повинні поклонятися не хлопчи-
ку, який приніс хліб і рибу, не коши-
кам, у яких вони лежали, але Хрис-
ту Спасителю, Який благословляє і 
примножує, насичує нас небесним 
хлібом. 

Але є й такі ідоли, які зачаїлися 
тільки глибоко в наших серцях. Їх 
ми також маємо безжально зни-
щити. Наприклад, ми робимо ку-
мира з нашого досвіду і духовних 
досягнень. Ми гордимося нашим 
духовним ростом, вважаючи себе 
кращим за інших. Ти думаєш, мій 
друже, що ти маєш більше духовної 
сили, мудрості, знання, ніж тоді, ко-
ли ти вперше пізнав Бога? Коли ти 
справді думаєш, що ти мудріший і 
більш духовний, тоді дозволь тебе 
запитати: ти вважаєш, що 10, 20, 30 
років змінили хоч на краплину твою 
ницу гріховну душу? Ти думаєш, що 
твоя гріховна натура зі всіма її ста-
раннями й гріховними бажаннями 
трохи виправилася за цей, час і тобі 
не потрібно вже так міцно тримати-
ся за Господа? Невже ти так дума-
єш? Що говорить Писання? «Тому 
то, хто думає, ніби стоїть він, не-
хай стережеться, щоб не впасти!» 
(1Кор.10:12). Цікаво, якими це дія-
ми ти хвалишся? Бідна людино! Без 

Христа це даремна хвальба. Скажи, 
що ти маєш без Нього? Що б ми 
зробили, якби Він нас залишив хоча 
б на мить, незважаючи на всі наші 
досягнення і багаторічний досвід? 
Де б ми були? «Як ті, що нічого не 
мають, — говорить апостол Павло 
— але всім володіємо» (2Кор.6:10),  
«Нічим не хвалюся, хіба тільки хрес-
том Господа нашого Ісуса Христа» 
(Гал.6:14).

Що каже нам це ідолопоклон-
ство? Воно каже нам, що ми втрати-
ли зв’язок з Богом, не маємо спіл-
кування з Ним, і тому ми створили 
собі інших богів, шукаючи біля ол-
тарів того, що може нам дати один 
Бог через Сина Свого Ісуса Христа.

Ви запитаєте: що нам робити? 
Що зробив Єзекія! Він розбив мід-
ного змія і назвав його справжнім 
іменем — кусок міді. Так потрібно 
зробити й нам. Треба назвати на-
ших ідолів їхніми іменами, розби-
ти на куски й викинути геть! Це не 
значить, що ми маємо забути ми-
нулі благословення Божі, ні, але 
вони не повинні нам заважати піз-
навати нашого Господа. «Але те, що 
для мене було за надбання, те ради 
Христа я за втрату вважав. Тож усе я 
вважаю за втрату ради переважно-
го пізнання Христа Ісуса, мого Гос-
пода, що я ради Нього відмовився 
всього, і вважаю все за сміття, щоб 
придбати Христа» (Фил.3:7,8). Буде-
мо пам’ятати, дорогі брати і сестри, 
що та манна, яку вчора давав нам 
Господь, сьогодні вже не придатна, 
вона з черв’яками.  Я маю отримати 
нову, свіжу манну на сьогодні, ма-
ти свіже спілкування, свіжу зустріч з 
Богом, а не жити минулими благо-
словеннями. «Хліба нашого насущ-
ного  дай нам сьогодні» — так учив 
нас молитися Господь Ісус Христос.

Ярл ПЕЙСТІ

Найважче за стосунки з невидимим Богом може бути 
лише одне — відсутність таких стосунків.

Філіпп ЯНСІ
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Скільки важить проблема?
Учитель узяв у руки чашку з водою, витягнув її вперед і запитав своїх учнів:
― Як ви думаєте, скільки важить ця чашка?
Усі жваво зашепотіли.
― Приблизно півкіло! Триста грамів! Ні, чотириста! ― Стали лунати відповіді.
― Я насправді не знатиму точно, доки не зважу її. Але зараз це не важливо. У мене питання: 

що трапиться, якщо я буду так тримати чашку протягом декількох хвилин?
― Нічого!
― Справді, нічого страшного не трапитися, ― відповів учитель. ― А що буде, якщо я потри-

маю цю чашку у витягнутій руці, наприклад, години дві?
― Ви втомитеся, а ваша рука почне боліти.
― А якщо цілий день?
― Ви дуже сильно втомитеся. А рука оніміє ―  і її паралізує, якщо ви не опустите її, ― сказав 

один з учнів.
― Як по-вашому, вага чашки зміниться від того, що я її цілий день буду просто тримати?
― Ні! ― Розгублено відповіли учні.
― А що потрібно зробити, щоб усе це виправити?
― Просто поставте чашку на стіл! ― Весело сказав один учень.
― Точно! ― Радісно відповів учитель. ― Те ж саме відбувається з усіма життєвими трудноща-

ми. Варто подумати про яку-небудь проблему кілька хвилин ― і вона вже поруч. Якщо думати 
про неї кілька годин, вона почне нас засмоктувати. Якщо думати про неї цілий день, вона нас 
паралізує. Можна думати про проблему, але, як правило, це ні до чого не призводить. Її «вага» 
не зменшується. Справитися з проблемою дозволяє тільки дія. Потрібно вирішити її, або від-
класти.

Мовою притчі
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«Ти перемiнив менi 
плач мiй на радiсть...»

Свідчення
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«Ти перемінив мені плач мій на 
радість, жалобу мою розв’язав, і 
підперезав мене радістю, щоб сла-
ву співала людина Тобі й не замов-
кла! Господи, Боже мій, — повік 
славити буду Тебе!» (Пс. 29:12-13).

Стати мамою я мріяла ще із само-
го дитинства. Ми з сестрою вироста-
ли в Україні й дуже любили догляда-
ти маленьких діток. Про це знали всі 
на нашій вулиці, тому довіряли нам 
своїх немовлят — і ми із задоволен-
ням їх бавили. Ми дуже раділи, ко-
ли в нас народився ще один братик 
незадовго до виїзду в Канаду. Там, 
у Канаді, я вийшла заміж у досить 
молодому віці, ще коли навчалася 
в університеті. На той час ми з чо-
ловіком віддали планування нашої 
сім’ї в руки Божі й вирішили, що я 
буду продовжувати навчання, але 
якщо Господь нам дасть дитинку, то 
я призупиню навчання. Я не нада-
вала особливого значення тому, що 
не вагітніла, адже ми довірили цю 
справу Господу, я зосереджувалась 
над тим, щоб успішно закінчити уні-
верситет. Після закінчення універси-
тету Господь дав мені роботу в іммі-
граційній службі. Та щораз сильніше 
мене стала турбувати думка, що в 
нас не буде дітей. Ми звернулися до 
лікарки, котра після огляду сказала, 
що з нами все добре, порекоменду-
вала прийти до неї через рік, якщо я 
не завагітнію.

Минув рік, дітей у нас так і не 
було. До лікаря мені не хотілося 
повертатися, ми молились і проси-
ли, щоб Сам Бог нам дав дитинку. 
Звичайно, чекати було нелегко. Хоч 
Господь неодноразово обіцяв дати 
нам дітей, диявол старався посіяти 
в мені страх і сумніви, особливо ко-
ли помічала тих людей, які не хотіли 
мати дітей або, як мені тоді здава-
лося, не заслуговували їх, але вони 
в них народжувалися. Усе ж таки на-
віть у моменти, коли мій розум впа-
дав у паніку й емоції були збентеже-
ні, десь дуже глибоко в моєму серці 
Господь творив спокій, і я знала, що 
Він вірний Своєму Слову. Тому коли 
люди запитували в мене, чи у мене 
є діти, я їм відповідала, що не маю, 
але матиму. І кожен раз, як я це спо-
відувала, у моє серце приходила но-
ва віра й впевненість. Недавно я по-
чула один вислів про віру, який до-
поміг мені зрозуміти краще, як нам 

потрібно вірити. Якщо ми маємо 
Слово від Господа, то нам потрібно 
вірити не в загальному, що Господь 
може зробити те, що Він сказав, але 
що Він зробить. Я дуже вдячна Гос-
подові за Його Святе Слово і за Духа 
Святого, бо без Нього я би не змогла 
вірити. Коли я зверталася до Слова 
Божого, Дух Святий говорив до мого 
серця. Я поволі почала розуміти, що 
вірити — це означає чекати Господа 
й боротися із страхом і невір’ям.

Коли я молилася і просила в Гос-
пода, щоб дав мені Своє Слово, де-
кілька разів я отримала одне і те 
ж: «І терплячи довго отак Авраам 
отримав обітницю». Хоч це підба-
дьорило мене, але слова «терплячи 
довго» не дуже мене втішили. Ми, 
люди, не любимо чекати, особли-
во в теперішній вік мікрохвильових 
печей, де ми можемо натиснути на 
кнопку — і за декілька хвилин їжа 
готова. Так і в наших стосунках з Бо-
гом ми відразу хочемо отримати те, 
про що просимо, але не дуже часто 
так буває. І не тому, що Господь не 
може чи не хоче нам відповісти, і не 
тому, що нам потрібно «вимолюва-
ти чи переконувати» Його дати нам 
те, що ми бажаємо, але тому, що Він 
учить нас чекати. Я стала запитува-
ти в Господа, чому Він так довго не 
відповідає, і Він дав мені Своє Сло-
во, записане у Книзі пророка Єре-
мії, 29:11-13: «Бо Я знаю ті думки, 
які думаю про вас, — говорить Гос-
подь, — думки спокою, а не на зло, 
щоб дати вам будучність та надію. І 
ви кликатимете до Мене, і підете, і 
будете молитися Мені, Я буду при-
слуховуватися до вас. І будете шу-
кати Мене, і знайдете, коли шукати-
мете Мене всім своїм серцем». І як 
не прикро це визнавати, але в труд-
нощах ми починаємо більше шука-
ти Бога. Так було зі мною. Та коли я 
стала більше спілкуватися з Богом, 
то зрозуміла, який Він чудовий і як 
мало я Його знаю. Мої стосунки з 
Ним стали зростати й міцніти. Спіл-
куватися з Богом — це просто пре-
красно! 

Хоча Господь мене благословив 
добрим чоловіком, чудовими бать-
ками, чудовою сестрою, братами і 
чудовою церквою в Торонто — се-
страми й братами, які мене підтри-
мували і за мене молилися, були ча-
си, коли мені ставало дуже важко і 

здавалося, що немає нікого, хто міг 
би полегшити біль мого серця. І то-
ді мій Небесний Отець втирав мої 
сльози, пригортав і заспокоював 
мене. Коли я стала пізнавати Отців-
ську любов, то Він почав працювати 
з моїм серцем, більше відкривати 
Своє Слово і говорити про моє при-
значення. Це мені допомагало біль-
ше посвячувати себе служінню Бо-
гові, допомагаючи іншим людям і 
працюючи в церкві. 

І ось навесні 2007 року я, наре-
шті, завагітніла. Коли дізналася про 
це, мої руки затремтіли, і я заплака-
ла від радості. Дитинка мала наро-
дитися 5 січня 2008 року, як визна-
чила моя лікарка, і ми з нетерпін-
ням чекали цього часу. Я мимоволі 
стала планувати дитячу кімнату. Во-
на в нас пустувала, і я думала, де по-
ставити колиску і як розмістити інші 
меблі. Я думала, що вже прийшов 
кінець моєму чеканню…

Але через сім тижнів я раптом 
втратила цю вагітність. Це пережи-
ти було дуже важко, але і в цей час 
Господь дарував свою допомогу. Ко-
ли я лежала в ліжку й плакала, то в 
кімнату зайшов лікар. Я ніколи не 
бачила, щоб лікарі так поводилися, 
але він сів на ліжку біля мене, став 
витирати мої сльози й утішати мене. 
А тоді з великою впевненістю й до-
бротою подивися мені в очі та ска-
зав: «Не хвилюйся і не плач, у тебе 
будуть діти». Мені здавалося, що це 
Господь послав свого ангела, щоб 
полегшити мій біль. Його співчутли-
ве ставлення до мене, а особливо 
його слова мені допомогли. Я та-
кож дякую Богові за мого чоловіка, 
який був поруч, хоч сам він також 
переживав глибокий біль, та все ж 
старався втішити мене. Він став мо-
литися й заохочувати мене благо-
словляти ім’я Господнє. Ми сиділи 
на ліжку й разом плакали й славили 
Бога, благословляючи Його ім’я.

Та все ж коли ми повернулися із 
госпіталю, було дуже важко зайти в 
хату. В моїй голові щоразу постава-
ли картини дитячої кімнати, і мені 
було так жаль цієї дитинки, яку ми 
втратили, що здавалось, я не витри-
маю цього душевного болю. Я про-
сто закричала: «Боже, забери цей 
біль, я не можу витримати». І в цю 
мить я відчула, що біль стих. Хоч по-
трібен був час, щоб мої рани загої-
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лися, та в серце поступово приходив 
спокій. Господь почав глибше пока-
зувати мені моє серце, мої цінності 
й пріоритети.

Ми часто кажемо Богові, що Він 
для нас найдорожчий і найважливі-
ший, але чи насправді це так? Коли 
нам добре і все йде, як ми хочемо, 
то тоді неважко так висловлювати-
ся. Я стала глибше замислюватися 
над своїми цінностями і зрозуміла, 
що мати дітей для мене було над-
звичайно важливо. Хоча це непога-
на мета, але вона була, можна ска-
зати, однією із найважливіших у мо-
єму житті. Але Слово Господнє нам 
каже, щоб ми полюбили Бога всім 
своїм серцем, розумом, душею і всі-
єю своєю силою. Якщо Він не буде у 
нас на першому місці, то фундамент 
нашого життя стоятиме на піску, і 
дім не зможе вистояти, коли при-
йде буря.

Якось під час ранкової молитви 
я розгорнула Книгу пророка Аваку-
ма, 3:17-19: «Коли б фігове дерево 
не зацвіло, і не було б урожаю в ви-
ноградниках, обманило зайняття 
оливкою, а поле їжі не вродило б, 
позникала отара з кошари і не ста-
ло б в оборах худоби, — то я Госпо-
дом тішитись буду й тоді, радітиму 
Богом спасіння свого!» Прочитавши 
це Слово, я закрила Біблію, але від-
чула, що Господь промовляє до ме-
не. Він запитав мене, чи я можу так 
само сказати. Я стала молитися, але 
відчула, що Він чекає моєї відповіді. 
Тоді я сказала Йому, що буду слави-
ти Його і служити Йому, навіть якщо 
Він не дасть мені дітей. І Господь ви-
пробував мене в цьому.

У 2008 році я знову завагітніла. 
Я була настільки обережною, що 
боялася швидко йти по хаті, вище 
підняти руки, щоб достати щось із 
верхньої полички на кухні, і кожен, 
навіть нормальний симптом вагіт-
ності викликав у мене тривогу. Я 
була «паралізована» цим страхом і 
настільки напружена, що сама себе 
запитувала, як зможу так витрима-
ти дев’ять місяців. Я молилась, щоб 
Господь мені допоміг, але не могла 
повністю довіритися Господу. 

Десь через 14 тижнів я втратила 
й цю вагітність. Звичайно, мені зно-
ву було дуже боляче, але Дух Святий 
говорив, що потрібно заспокоїтись і 
довіритися Господу…

У 2010 році, коли я проходила 
щорічне медичне обстеження, моя 
сімейна лікарка порекомендувала 
звернутися до клініки з безпліддя, 
щоб пройти більш ретельне обсте-
ження. Я дуже не хотіла йти туди, 
але подумала собі, що якщо не за-
вагітнію до кінця літа, то, можливо, 
піду. Восени ми зустрілися з ліка-
рем, і я йому зразу сказала, що не 
хочу ніяких процедур зі штучного за-
пліднення. Лікар усміхнувся і сказав, 
що треба спочатку пройти обсте-
ження, задля якого ми й прийшли. 
В ході обстеження жодних проблем 
не було виявлено, але оскільки я не 
вагітніла, лікар порекомендував та-
блетки, які сприяють продукуванню 
більшої кількості яйцеклітин. По-
радившись з чоловіком, я згодила-
ся взяти ці таблетки. Я приймала їх 
три місяці, але вагітність не наста-
вала. У мене виникла навіть якась 
образа на Бога. Хоч я цього не ви-
казувала вголос, у серці виникали 
питання, чому так у моєму житті. Я 
так щиро старалась працювати для 
Господа, жертвувала собою, своїми 
силами і часом. І що з того? Я не мо-
гла молитися, лише коли ставала на 
коліна, то просила: «Господи, допо-
можи мені» і коротко молилась ін-
шими мовами. Це продовжувалося 
декілька тижнів, якби Господь не 
допоміг мені, я б не змогла вийти із 
цього стану. 

Якось, коли я вдома просто 
мовчки стояла перед Господом, на 
мене зійшов страх Господній. Я зро-
зуміла, що маю образу на Господа. Я 
просила пробачення за всі свої дум-
ки, емоції, слова і відчула, як любов 
Господня обгорнула мене. Я прига-
дала слова, які казала перед Госпо-
дом, що буду Йому служити, навіть 
якщо Він не дасть мені дітей. Я ще 
глибше зрозуміла, що Господь зро-
бив для мене. Він віддав Себе, щоб 
спасти мене від пекла й від мук. Він 
дав мені вічне життя. На землі Він 
мене благословив чудовою сім’єю і 
церквою із сестер і братів, які мене 
люблять. Він дав мені здоров’я. Ме-
ні так стало соромно за себе. Я кая-
лась перед Господом!

Одного вечора, десь перед Різд-
вом, ми з чоловіком сиділи вдома 
на дивані — і раптом у моєму серці 
виникло питання: «Господи, що ж я 
роблю в цій клініці? Як же я зможу 

засвідчити, що Ти дав мені дитину, 
якщо я звертаюся до лікарів?» Я ста-
ла плакати й каятись перед Госпо-
дом. Мій чоловік приєднався до ме-
не — і ми стали молитися, щоб Бог 
Сам дав нам дитину. Того місяця я 
навіть була рада, коли результат тес-
ту на вагітність у клініці був негатив-
ний. Я їм сказала, що не прийду до 
них після Різдва. З мого серця спав 
великий тягар…

Я віддала свою потребу в ру-
ки Господні і стала набагато менше 

Якось, коли я мовчки стоя-
ла перед Господом, на мене 

зійшов страх Господній. 
Я зрозуміла, що маю образу 

на Господа. Я просила про-
бачення за всі свої думки, 

емоції, слова і відчула, як лю-
бов Господня обгорнула мене. 

Я пригадала слова, які каза-
ла перед Господом, що буду 
Йому служити, навіть якщо 

Він не дасть мені дітей

про це думати. Коли ж заспокоїла-
ся в Господі, то Він дав мені ще одне 
відкриття: ми, жінки, свою цінність 
визначаємо через своїх дітей, за їх-
ньою кількістю або своїми досяг-
неннями. Мені важко було вважати 
себе повноцінною, бо в мене не бу-
ло дітей, а Господь показав мені, що 
це неправильно, наша цінність ви-
значається тим, що за нас заплаче-
но найвищу ціну — Кров Ісуса Хрис-
та. Ми стали дітьми Божими, і наша 
цінність у Господі, а не в тому, що ми 
маємо чи чого ми досягли. Господь 
сказав мені, що однією з великих 
проблем нинішнього християнства 
є те, що ми дуже мало зосереджує-
мося на тому, хто ми є в Господі і що 
Він про нас думає, а віддаємо свою 
силу, фінанси і час на те, щоб набу-
ти якогось значення і мати вартість 
серед тих, людей які нас оточують. 
Мати сім’ю, дітей чи матеріальні ре-
чі не гріх, і не подумайте, що я хочу 
бути занадто «духовною», але коли 
вони визначають, хто ми є і нашу 
вартість, то наші пріоритети непра-
вильні — тоді це гріх.

Оскільки на початку 2011 року 
ми з чоловіком були дуже зайняті на 
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роботі, то на початку травня вирішили 
поїхати на відпочинок. Там мені дове-
лося зробити тест на вагітність, бо від 
сонця на моїй шкірі з’явилось якесь 
подразнення, і я хотіла прийняти та-
блетку від алергії. Я не могла повірити 
своїм очам, коли побачила позитив-
ний результат. Ми стали дякувати Гос-
поду й молитися. Я відчула, що настав 
кінець чеканню і Бог дав Свою відпо-
відь. На відпочинку я слухала Слово 
Боже в аудіозаписі. Хоча я читала це 
місце багато разів, але ніколи не за-
уважувала, що Господь відкрив мені. 
Я слухала Євангелію від Луки, перший 
розділ, і коли дійшла до 6-7 віршів, 
то Господь чітко промовив до мене. 
Там йдеться про Захарія і Єлизавету: 
«І обоє вони були праведні перед Бо-
гом, бездоганно виконуючи заповіді й 
постанови Господні. А дитини не ма-
ли вони...»  Я отримала відповідь на 
свої неодноразові питання про те, чо-
му так довго. Я не прирівнюю себе до 
бездоганних Захарія і Єлизавети, але 
зрозуміла, що Бог має Свій час і Свій 
план, і не завжди нам дано знати чо-
му.

Це була чудова вагітність. Я так мрі-
яла відчути рухи дитини, почути її сер-
цебиття — і Господь дарував мені цю 
можливість. Для нас із чоловіком це 
був просто надзвичайний час! Я дякую 
Богові за те, що Він благословив мене 
прекрасними рідними, за мою маму й 
мою сестру, які постійно підтримува-
ли мене. Коли навіть нормальні симп-
томи вагітності насторожували мене, 
бо я не знала, що нормально, а що ні, 
то вони підтримували мене і допома-
гали зосередитись на Бозі й Його Сло-
ві. Я дякую Богові, що Він тримав мене 
всі дев’ять місяців і 5 січня 2012 року 
допоміг щасливо народити здорового 
синочка Даниїла (4 кг, 52 см). Коли на-
родився наш синочок, моя сестра при-
гадала мені, що наша перша дитинка 
також мала народитися 5 січня. Гос-
подь повернув втрачене! Слава Йому!

Кожен раз, як ми дивимося на на-
шого чудового синочка, який дуже 
любить усміхатися, ми радіємо, що 
Господь вірний. Він вчора, сьогодні й 
навіки той самий! Якщо Він допоміг 
нам, то обов’язково допоможе й вам, 
тільки заприязніться з Ним і шукайте 
Його.

Людмила КОЛЕСНІЧЕНКО,
Торонто, Канада

Вечір у ресторані
Після 12 років спільного життя моя дружина побажала, щоб я запро-

сив іншу жінку в ресторан. 
Вона сказала мені: «Я люблю тебе, але знаю, що й інша жінка любить 

тебе і хотіла б побути з тобою». Та інша жінка, якій моя дружина просила 
приділити увагу, була моєю мамою. Вона була вдовою вже впродовж 19 
років. Але оскільки моя робота і троє дітей вимагали від мене всіх моїх 
сил, то я міг відвідувати її лише зрідка.

У той вечір я зателефонував мамі, щоб запросити її на вечерю. 
— Що трапилося? У тебе все добре? — Відразу запитала вона. Моя 

мама з тих жінок, які відразу налаштовуються на погані новини, якщо 
телефон дзвонить пізно.

— Я подумав, що тобі приємно буде провести зі мною час, — відпо-
вів я.

Вона задумалася на секунду, а потім сказала: «Я дуже хочу цього». 
У п’ятницю після роботи я їхав за нею і трішки хвилювався. Коли я 

пригальмував машину біля її будинку, то побачив її коло дверей і помі-
тив, що вона теж трохи хвилюється. Вона стояла, накинувши пальто на 
плечі. Її волосся було закручене в локони, одягнута в сукню, яку купила 
на святкування останньої річниці свого весілля. 

— Я сказала своїм друзям, що мій син сьогодні проведе зі мною ве-
чір в ресторані, і це їх дуже вразило, — сказала вона, сідаючи в машину. 

Ми поїхали в ресторан. Хоча не розкішний, але дуже красивий і за-
тишний. Моя мама взяла мене під руку і йшла так, наче була першою ле-
ді. Коли ми сіли за столик, мені довелося самому читати їй меню. Мама 
тепер могла розрізняти тільки великий шрифт. Дочитавши до середини, 
я підняв очі й побачив, що моя мама дивиться на мене, а на її губах грає 
ностальгічна посмішка. 

— Раніше, коли ти був маленький, меню читала я, — сказала вона. 
— Значить, настав час, коли потрібно розплачуватися послугою за по-

слугу, — відповів я.
За вечерею у нас вийшла дуже хороша розмова. Начебто нічого осо-

бливого. Ми просто ділилися останніми подіями з нашого життя. 
Коли я привіз її додому, вона сказала: «Я ще раз поїду з тобою в рес-

торан. Тільки на цей раз я запрошую тебе». Я погодився. 
Через кілька днів моя мама померла від гострого інфаркту. Це ста-

лося так раптово, що я не мав жодної можливості чимось їй допомогти. 
А ще за кілька днів я отримав конверт із квитанцією про оплату з того 

ресторану, у якому ми з мамою вечеряли. Із квитан-
цією була записка: «Я оплатила рахунок за нашу 

другу вечерю заздалегідь. Правда, я не впевне-
на, що зможу повечеряти з тобою. Але все ж я 

заплатила за двох. За тебе і за твою дру-
жину. Навряд чи я коли-небудь зможу 

пояснити тобі, що для мене значила 
та вечеря, на яку ти мене запросив. 

Мій сину, я люблю тебе». 
Бережіть своїх батьків! Вони 

щиро радіють вашим успіхам і 
переживають за ваші невдачі. 
Будьте з ними якомога часті-
ше, адже день, коли їх не стане, 
може прийти зовсім несподіва-
но… 
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Палестинська духмяна ніч

Палестинська духмяна ніч.
Ангела слово — знакове.
Над печаллю німих сторіч
Зірка зійшла від Якова. 

Посміхнулось Дитя вві сні
Променем миру світлого.
В піднебесся звучать пісні
Серця мого розквітлого.

Зарум’янилася земля,
Стрінувши Небожителя.
Обживає святе Маля
Бідні земні обителі.

Не збіднішало небо, ні!
Слава небес – однакова!
Палестинську осяяв ніч 
Промінь зорі від Якова.

Людям страшно зустрітися з Богом…

Людям страшно зустрітися з Богом,
Та страшніш не зустрітися з Ним.
Краще б Він був суддею нам строгим,
Ніж далеким назавжди й чужим.

Він — Любов пресвята і всевишня,
Він запалює зорі в душі.
Чому так у житті нашім вийшло,
Що ми йшли на пусті міражі?

Чому серце — утомлений острів —
Не противилось хвилям гріха.
Бився човен об камені гострі,
Не тривожилась совість глуха.

А боліло ж, боліло, боліло,
До знемоги боліло й пекло…
Млява спроба звільнитись, несміла,
І відчути блаженне тепло.

Бо хтось душі притримував міцно,
Не даючи спочинку й на мить,
І лежати примушував ницьма,
Щоби нам не відкрилась блакить. 

Відступися від серця, тривого!
День прийдешній хай буде ясним!
…Дуже страшно зустрітися з Богом,
Ще страшніш — не зустрітися з Ним…

Життя не перепишеш… 

Життя не перепишеш, як історію,
Не зробиш кілька дублів, як в кіно,
Не втиснеш в найсучаснішу теорію 
І не затулиш, як старе вікно.

Шляхами перехрещене мінливими,
Пошарпане вітрами боротьби,
Зігріте сонцем і полите зливами,
Просвітлене, із присмаком журби,

Лихими ратаями переоране, 
Тороване по зрадницькій ріллі,
Тавроване, та справжнє і нескорене,
І на очах, а не в сирій імлі.

І прихилялось небо яснозоряне,
І ранок щедро сонце дарував,
І голубінь всміхалась розпрозорена,
І я ішов щасливий межи трав.

Того не пошкодую, що вже втрачене,
Піду вперед і ще чомусь навчусь.
Життя моє було згори освячене,
Старих доріг ніколи не зречусь.

Камо грядеші

Час жене нас вперед і нещадним бичем 
Невідчепно штовхає у спину.
Зотліває душа, серце яро пече.
Камо грядеші, 
Людино!

Той, хто вказує ціль, ув олжі й без жалю
Наостанку візьме нас на кпини.
Я для тебе, душе, в Бога сили молю.
Камо грядеші, 
Людино!

Усевишній Господь від любові помер,
Божий страдник провів для нас межі.
По якій же стезі нам ступати тепер?
Камо грядеші?

Наш совість і честь хай не зраджують нас,
Можна бути нагим і в одежі.
Запитаймо себе, запитаймо ще раз:
Гомо сапієнс, 
Камо грядеші?

Володимир Сад
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Приготуйся, душе…

Приготуйся, душе, до вирію,
Звідки вже вороття нема.
Царство Боже береться вірою,
А без віри в душі — зима.
А без віри ночами холодно,
А без віри і день як ніч.
О душе, тобі личить молодо 
Бога-Спаса побачити ввіч. 
У тім краї, де душі стрінуться, 
Буде літо й не буде літ,
Покладемо вінки до ніг Отця,
Як веселку, на райськім тлі.

Тримає нас земне тяжіння

Тримає нас земне тяжіння,
І з наших сміючись потуг, 
Все глибше суєти коріння,
І кволий на припоні дух.

І в серці завжди осінь млиста,
А вже на обрії — зима,
Лягає паморозь на листя
І душу холодом пройма.

Таке життя, де битв немає,
Не варте навіть і гроша.
Тому вона і не співає —
Твоя стриножена душа.

*  *  *
Осіннім сумом схлипують шибки.
Високо в небі птахи перелітні
Несуть на крилах блискавки досвітні,
У світлу даль несуть мої роки.

Летять тисячоліття і віки,
Нестримним плином дні летять і ночі.
Не зникнуть тільки материнські очі
Й мого дитинства росяні стежки.

Все тоншає життєвий календар.
Листочки відриває хтось щоденно.
І дух мій розуміє достеменно:
Воістину, життя — це Божий дар.

*  *  *
Повертався самотній. З поразкою,
Важко міряв дорогу між трав.
Все недавно здавалося казкою…
Він до батька ішов. Він програв.

А на другому березі, зболенім,
Де надії вросли якорі,
Ув отцівському серці знедоленім
Пломінь віри й любові горів.

Ще раз погляд у далеч засмучену…
Хтось іде із юдейських низин.
Плаче смуток у постаті змученій,
Ніжна хвиля в душі: певно — син!

Заскрипіли ворота стривожено. 
В батька бігти ще вистачить сил…
Весь обідраний, босий, знеможений,
Але — син! О, нарешті, мій син!

Прихилились коліна з молитвою.
Ледь почулося: «Отче, згрішив…»
«Я приймаю, мій сину, печаль твою.
Чуєш пісню моєї душі?»

І на плечі, синівські, похилені,
Руки батька — всепрощення мить.
Дві душі обнялися, окрилені,
Щастя-доля над ними тремтить.

*  *  *
Глибока ніч. В принишклому саду
Тремтить поміж листочками скорбота.
Віщує тиша злякана біду
І чорно-аспідна душа Іскаріота
В запроданстві, у ночі на виду
Упала в пекло. В морок. Без розради.
І в молитовно-зболенім саду
Цілунок прокричав — цілунок зради — 
На всю Вселену. Хрипло. І закляк
В страшній безодні грішного падіння.
Любовний  без любові хижий знак
Безславно згас у попелі сумління.
Цілунком не прикриється душа
Від жаху смерті, фальші та облуди.
Є в нашім серці вірності межа,
Яка стирається цілунком Юди.

Поетичне слово
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Якщо тільки...
Геннадій АНДРОСОВ

Проповідь
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Кожному з нас приємно чути під-
бадьорливі  слова Євангелій, які я 
також хочу нагадати: ми зробилися 
спільниками Ісуса Христа, ми Його 
спадкоємці й співспадкоємці, ми ду-
ховні, ми діти Божі, ми утвердилися 
в Євангелії Ісуса Христа, ми спасен-
ні, Христос поставить нас святими, 
непорочними й неповинними пе-
ред Собою в небесній славі, нині ми 
дім і храм Божий!

Можна знову й знову повто-
рювати, що ми співспадкоємці Іс-
уса Христа, радіти й проголошувати 
«алілуя», що ми спасенні. Це чудо-
во, і на цьому добре було б уже ска-
зати «амінь», бо всі задоволені та 
щасливі, збадьорилися та зміцніли 
у вірі. Але якщо на цьому поставити 
крапку, це не буде проповіддю по-
вної Євангелії. Тому що в цих обітни-
цях, узятих мною з послань апостола 
Павла, є продовження, є їхня друга 
частина, яку також необхідно ціл-
ком прийняти (хоч вона не така вже 
й приємна). На межі цих двох час-
тин стоїть одне словосполучення: 
«якщо тільки». Тобто апостол Павло 
поставив незначну умову, щоб бути 
дитиною Божою, щоб отримати спа-
сіння й небесну спадщину. 

Отже, цитую ці ж обітниці, тільки 
вже кожен вірш повністю: «Звіщаю 
ж вам, браття, Євангелію, яку я вам 
благовістив, і яку прийняли ви, в 
якій і стоїте, Якою й спасаєтесь, як-
що пам’ятаєте, яким словом я бла-
говістив вам, якщо тільки ви ввіру-
вали не наосліп» (1Кор.15:2). Ми 
спасенні, тому що ми прийняли по-
вну Євангелію, якщо тільки утриму-
ємо все так, як написано в Новому 
Завіті, якщо тільки наша віра не да-
ремна. Виявляється, можна ствер-
джувати, що віруєш у Бога, але ця 
віра буде марною. 

Христос поставить нас святими, 
непорочними й неповинними пе-
ред Собою, «якщо тільки пробуває-
мо в вірі тверді та сталі, і не відпада-
ємо від надії Євангелії» (Кол.1:23). 

Коли ж хто захитається у вірі, того 
Бог не вподобає (див. Євр.10:38). 
Дуже серйозне попередження, то-
му ми не поспішаємо йти за гріш-
ною тілесною природою, хоч вона 
й тяжіє до земного, гріховного, але 
наш дух жадає небесного, того, щоб 
шукати спільності з Духом Святим, 
ми прагнемо до Церкви святих, до 
духовного спілкування, до перебу-
вання в молитві та Слові Божому. Чи 
так насправді відбувається в нашо-
му повсякденному житті? Тіло ніяк 
не хоче терпіти тиск, обмеження, 
воно категорично не бажає страж-
дати. А апостол каже, що ми діти й 
спадкоємці Божі, співспадкоємці ж 
Христові, якщо тільки з Ним страж-
даємо (див. Рим.8:17). Знову ж та-
ки, «якщо тільки» Діти Божі, але за 
умови, якщо страждаємо. Це не зна-
чить, що навмисно шукаємо страж-
дань (вони й так прийдуть), але як 
ми їх переносимо? Нарікаємо, об-
винувачуємо, обурюємося? Чи ж 
мовчки, терпляче, смиренно пере-
носимо хвороби, скорботи, тісноту? 
Це не значить, що нам не болить 
(ще й як болить!), але в усьому цьо-
му ми бачимо милість до нас нашо-
го Господа.

Ми – церква Божа, дім Його! Це 
чудесна обітниця, записана в По-
сланні до євреїв: «Христос же, як 
Син, у Його домі. А дім Його ми, 
якщо тільки відвагу й похвалу на-
дії додержимо певними аж до кін-
ця!» (3:6); «Бо ми стали учасниками 
Христа, якщо тільки почате життя 
ми затримаємо певним аж до кін-
ця!» (3:14). Добре мати правильний 
початок. Але який буде його кінець? 
Кінець справи важливіший за її по-
чаток. Ми бажаємо одержати якіс-
ний результат тієї чи іншої справи 
(нашої віри). Є таке прислів’я в на-
роді: почав за здоров’я, а скінчив за 
упокій. Апостол Павло звертається 
до галатів (3:3): ваш початок був до-
брим (духовний початок), але чому 
ви тепер закінчуєте тілом? На щас-

тя, від нас не вимагають виконувати 
закон Мойсеїв, зокрема обрізання, 
яке нав’язували християнам  Гала-
тії. Більшість із нас не хворіють цим. 
Але апостол Павло там же (див. 5:19) 
перелічує плотські діла, і туди зо-
всім не входить обрізання крайньої 
плоті: «Учинки тіла явні, то є: пере-
люб, нечистість, розпуста, ідолос-
луження, чари, ворожнечі, сварка, 
заздрість, гнів, суперечки, незгоди, 
єресі, завидки, п’янство, гулянки й 
подібне до цього. Я про це поперед-
жую вас, як і попереджав був, що 
хто чинить таке, не успадкують во-
ни Царства Божого!» Ось чого тре-
ба уникати, від чого обрізатися! Ми 
хвалимося вірою в Христа, можли-
во, думаємо, що ми духовні порів-
няно з немічними у вірі, що обтяже-
ні безліччю церковних обрядів і ре-
лігійних постанов, яких ні Христос, ні 
апостоли не веліли виконувати. Але 
чи маємо ми страх Божий на такому 
рівні, що, як вогню, уникаємо справ 
плоті, перерахованих вище? Таж ні, 
ми не убивці! Але справами плоті є 
і сварки, і заздрість, і гнів, і супереч-
ки, і незгоди. Багато хто погодиться, 
що такі прояви тіла вряди-годи тра-
пляються в нашому повсякденному 
житті. Якщо рідко буває таке, і ми 
потім журимося й каємося – це ще 
півбіди; а якщо в тім перебуваємо 
щодня, і навіть не зауважуємо – це 
вже катастрофа віри. 

Повертаючись із богослужіння, 
я розмовляв з пастором: ми згаду-
вали, як були молоді, як вірили, слу-
жили Богу, і пастор зауважив, що не-
давно спілкувався з одним братом, 
із яким колись був разом. Той брат 
не став невіруючим, він каже, що ві-
рить. Але чомусь пастор сказав про 
нього сумні слова: він як невірую-
чий. Можна дорікнути пастору, звід-
кіля він знає. Але якщо вони разом 
колись горіли для Христа, разом мо-
лилися кілька років, разом співали, 
спілкувалися, трудилися, проповід-
ували... Я розумію, що вклав пастор 

Люди поділяються на праведників, 
які вважають себе грішниками, 

та грішників, які вважають себе праведниками.
Блез ПАСКАЛЬ
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у ці слова. Ніхто не хоче, щоб про 
когось з нас хтось сказав через де-
кілька років, що він як невіруючий.

«Багато бо хто, що про них я 
вам часто казав, а тепер говорю на-
віть плачучи, поводяться, як вороги 
хреста Христового! Їхній кінець – то 
загибель, шлунок їхній бог, а слава 
в їхньому соромі... Вони думають 
тільки про земне!» (Фил.3:18-19). 
Ось у чому виявляється невір’я, крах 
віри (навіть якщо вигукувати «алі-
луя!» – не допоможе) – вони мис-
лять тільки про земне. На першому 
місці майже щодня земне, у думках 
лише піклування й догоджання пло-
ті, тільки робота, бізнес, гроші, за-
доволення, машини, будинки, їжа, 
одяг, де провести відпочинок, як би 
розважитися, куди б поїхати на пік-
нік, де і як одержати «фан» і так да-
лі. Хто ким переможений, той тому і 
раб. Чи плоть перемогла, чи дух пе-
ремагає тіло? Хто дає нам вказівки і 
диктує свої умови?

Випробування свободою – са-
ме такий період переживають нині 
багато сучасних церков, де немає 
переслідування за віру в Бога. Ви-
являється, при явній агресії легше 
побачити ворога, а прихований су-
противник значно небезпечніший. 

«Стережіться, брати, щоб у ко-

мусь із вас не було злого серця не-
вірства, що воно відступало б від 
Бога Живого! Але кожного дня за-
охочуйте один одного, доки зветь-
ся Сьогодні, щоб запеклим не став 
котрий з вас через підступ гріха. Бо 
ми стали учасниками Христа, якщо 
тільки почате життя ми затримаємо 
певним аж до кінця!» (Євр.3:12-14). 
Наше життя порівняно з боротьбою, 
постійними щоденними зусиллями, 
змаганнями спортсменів, марафон-
ським бігом. На цій трасі нас підсте-
рігають сіті гріха, що можуть легко 
обплести наші ноги, і тоді неминуче 
духовне падіння. Гріх порівнюється 
з сільцем ловця птахів, у якому ду-
же легко заплутатися. У Посланні 
до євреїв (12:1) так і написано: гріх, 
що легко заплутує нас у свої сіті. А 
це значить, що не можна розслабля-
тися, потрібно пильнувати, не спати, 
навіть якщо й дуже хочеться. Тому 
що близький усьому кінець. Неза-
баром настане вибавлення від цієї 
земної плоті, буде зустріч на хмарах 
із нашим Спасителем. Чи віриш у це, 
дорогий брате? А чи чекаєш? Чи, 
можливо, думаєш: за моїми розра-
хунками приходу Христа не буде як 
мінімум років із двадцять, я встиг-
ну виплутатися з цієї сітки життє-
вих турбот і суєти. У процитованому 

місці Писання є таке слово, як «сьо-
годні»...  Згадаймо Ісава. Він тому 
продав своє первородство за саму 
сочевичну юшку, що жив постійним 
догоджанням своїй плоті: «Я хочу їс-
ти зараз, що мені до того, що буде 
потім? Потім устигну, нікуди благо-
словення батька не дінеться, я стар-
ший – і мені по праву воно нале-
жить!» Але ми читаємо в Біблії, що 
потім він навіть зі сльозами просив 
і благав батька дати йому благосло-
вення, але одержав сувору відмо-
ву. Це все приклади нам, христия-
нам, якщо хто потішає себе тим, що 
встигне, що потім покається, потім 
одержить, поправить. Така людина 
може навіть мати місце й час, і на-
віть сльози, але одержить відмову. 
І ті сльози будуть гіркими. Тому не 
здавайся, брате, стій сьогодні у вірі, 
нині протився гріху, світським спо-
кусам! Велика нагорода на небесах. 
Але й велика ціна! За тебе заплатив 
Христос. Він поручився за тебе. Не 
підведи Свого Господа. Він дає то-
бі все потрібне для перемоги, для 
успішного фінішу, успішного кінця, 
що стане початком твоєї блаженної 
вічності з Ісусом Христом у Його Не-
бесному Царстві.

1

На наших похоронних служіннях 
ми часто співаємо похоронний пса-
лом. Називаємо його просто по пер-
шому рядочку: «Наша жизнь корот-
ка…» Третій куплет цієї пісні звучить 
так: «Как цветок полевой: по утру 
расцветал, а уж к вечеру, в зной, по-
желтел и завял». Ці слова говорять 
самі за себе. І нагадують нам про 
швидкоплинність і тлінність нашого 
життя. Але… проблема не в цьому…

Не біда, коли ці слова співаються 
біля труни старої людини. Тут уже, 
як кажуть: «Людині належить одно-
го разу померти» — і нічого тут не 
вдієш. Але щораз частіше й частіше 
я замислююсь про те, що ці слова 
можна віднести не лише до мерт-
вих, але й до живих. Я знаю бага-
тьох людей, до яких можна було б 
сказати ці слова, і навіть говорив до 

однієї з сестер: «Ти була як пахуча 
квітка для Господа! Ти була простою 
й ревною християнкою! Ми всі раді-
ли, дивлячись на тебе! У що ти пере-
творилася тепер!? Ти та сама квітка, 
але засушена поміж сторінками Бі-
блії, яку ти вже давно не читаєш, як 
колись. І від цього всі твої біди! Са-
ма цього не усвідомлюючи, ти стала 
ще одним експонатом у «гербарії» 
диявола, який хоче, щоб усі люди 
були як квіти, тільки засушені між 
сторінками Біблії!» 

У повсякденному житті цей стан 
прийнято вважати невідворотним. 
Але тільки не в Бога! У книзі проро-
ка Єзекіїля є дивовижні слова, які не 
можуть не торкнутися тих, хто що-
йно виявив себе в подібному стані. 
«І пізнають усі польові дерева, що 
Я, Господь, понизив високе дерево, 

повищив дерево низьке, висушив 
дерево зелене, і дав розцвістися 
дереву сухому. Я, Господь, говорив 
і вчинив!» (Єзекіїль 17:24).

Подивіться уважно на ті слова, 
які я виділив. Вони покликані по-
вернути вас до того життя, за яким 
ви потайки нудьгуєте і на якому ви 
вже поставили хрест. Почніть знову 
регулярно читати Біблію! Вона вне-
се у ваше життя свіжий потік життя. 
Вона оживить вас! І ви більше не бу-
дете «гербарієм» диявола, а одним 
із нетлінних листків «дерева життя». 

Михайло ЮНАКОВСКИЙ

«Гербарій» диявола
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Минулої осені я провела невели-
ке дослідження серед підлітків. Моя 
робоча гіпотеза була така: сучасних 
дітей занадто багато розважають, у 
результаті вони не вміють самі себе 
зайняти, уникають зустрічі з самими 
собою. Тому свого внутрішнього сві-
ту вони абсолютно не знають і на-
віть бояться.

За умовами експерименту учас-
ник погоджувався провести 8 годин 
(безперервно) на самоті, сам із со-
бою, не користуючись ніякими за-
собами комунікації (телефоном, ін-
тернетом), не вмикаючи комп’ютер 
або інші ґаджети, а також радіо і 
телевізор. Усі інші людські заняття 
― гра, читання, письмо, ремесло, 
малювання, ліплення, спів, музичні 
інструменти, прогулянки і т. ін. ― бу-
ли дозволені.

Під час експерименту учасни-
ки за бажанням могли робити за-
писи про свій стан, дії, про думки, 
які приходили в голову. Наступного 
після експерименту дня вони пови-
нні були прийти до мене в кабінет і 
розповісти, як все пройшло. При ви-
никненні сильного напруження або 
інших тривожних симптомів експе-
римент слід було негайно припини-
ти, записати час і причину його при-
пинення.

У моєму експерименті брали 
участь в основному підлітки, які 
приходять до мене в поліклініку. 
Їхні батьки були попереджені й по-
годилися забезпечити своїм дітям 8 
годин самотності.

Увесь цей задум здавався мені 
абсолютно безпечним. Визнаю: я 
помилилася.

В експерименті взяли участь 68 

підлітків у віці від 12 до 18 років: 31 
хлопчик і 37 дівчаток. Довели експе-
римент до кінця (тобто 8 годин про-
були наодинці з собою) ТРОЄ підліт-
ків: два хлопчики й дівчинка. Семе-
ро з них витримали п’ять (і більше) 
годин. Решта ― менше. Причини 
переривання експерименту підліт-
ки пояснювали вельми одноманіт-
но: «Я більше не міг», «Мені здава-
лося, що я зараз вибухну», «У мене 
голова лусне».

У двадцяти дівчаток і семи хлоп-
чиків спостерігалися припливи жару 
або холоду, запаморочення, нудота, 
пітливість, сухість у роті, тремор рук 
або губ, біль у животі або грудях, 
відчуття «ворушіння» волосся на го-
лові. Майже всі відчували занепо-
коєння, страх, який у п’ятьох дійшов 
практично до гостроти «панічної 
атаки». У трьох виникли суїцидаль-
ні думки. Новизна ситуації, інтерес і 
радість від зустрічі з собою зникли 
практично у всіх до початку другої-
третьої години.

Героїчна дівчинка, яка довела 
експеримент до кінця, принесла 
мені щоденник, в якому вона впро-
довж усіх 8 годин докладно опису-
вала свій стан. Тут вже волосся заво-
рушилося у мене (від жаху)!

Що робили мої підлітки під час 
експерименту? Готували їжу, їли; чи-
тали або намагалися читати; вико-
нували шкільні завдання; дивилися 
у вікно або тинялися по квартирі; 
вийшли на вулицю й пішли до ма-
газину; складали головоломки; ма-
лювали; грали з собакою чи кішкою; 
робили гімнастику; записували свої 
відчуття чи думки; грали на музич-
них інструментах тощо. Один хлоп-

чик пішов у парк атракціонів і за три 
години догойдався до того, що йому 
стало погано. Один юнак пройшов 
Петербург з кінця в кінець (близько 
25 км). Одна дівчинка молилася.

Практично всі у якийсь момент 
намагалися заснути, але ні в кого не 
вийшло, в голові нав’язливо крути-
лися «дурні» думки. Припинивши 
експеримент, 14 підлітків полізли в 
соціальні мережі, 20 ― подзвони-
ли приятелям по мобільному, троє 
подзвонили батькам, п’ятеро пішли 
до друзів в гості або у двір. Решта ― 
ввімкнули телевізор або занурилися 
у комп’ютерні ігри. Крім того, майже 
всі і майже відразу ввімкнули музи-
ку або вклали до вух навушники. Всі 
страхи і симптоми зникли відразу 
після припинення експерименту.

63 підлітки визнали експери-
мент корисним і цікавим для са-
мопізнання. Шестеро повторювали 
його самостійно і стверджують, що 
з другого (третього, п’ятого) разу в 
них вийшло.

Один із двох хлопчиків, які успіш-
но закінчили експеримент, усі 8 го-
дин клеїв модель вітрильного кора-
бля з перервою на їжу і прогулянку з 
собакою. Інший (син моїх знайомих 
― наукових співробітників) спочат-
ку розбирав і систематизував свої 
колекції, а потім пересаджував кві-
ти. Ні той, ні інший не відчували в 
процесі експерименту ніяких нега-
тивних емоцій і не відзначали ви-
никнення «дивних» думок.

Отримавши такі результати, я, 
чесно сказати, трохи злякалася. То-
му що гіпотеза гіпотезою, але коли 
вона ось так підтверджується... А 
треба ж ще врахувати, що в моєму 
експерименті брали участь не всі 
підряд, а лише ті, хто зацікавився і 
погодився.

А що ви про це думаєте?

Катерина Мурашова 
(психолог і дитячий письменник)
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Складність будь-якої духовної чи 
інтелектуальної праці полягає в то-
му, що тебе не завжди можуть зро-
зуміти. І проблема навіть не в тому, 
що ти, як людина, можеш помили-
тися (врешті, навіть апостоли не мо-
гли цього уникнути), а в тому, що 
твої слова трактуються з такого кута 
зору, про який навіть і не подумав 
би.

Не чекав, що обкладинка нашо-
го журналу №3 за 2012 рік викличе 
таке невдоволення читачів. Не буду 
переказувати всіх негативних ко-
ментарів та обурливих слів, які до-
велося вислухати з цього приводу. 
Усі їх можна звести до наступного: 
ото дожилися —  вже шахмати ста-
ли пропагувати в християнському 
журналі. А один читач висловився 
ще категоричніше: «Я колись за це в 
тюрмі сидів, а нині...».

Не збираюся дискутувати на те-
му: гріх чи не гріх грати в шахи. Не 
думаю, що це настільки важливо, 
щоб сперечатися. У будь-якому разі 
знаю: до якогось спільного знамен-
ника навряд чи вдасться прийти. 
Запитуючи в різних віруючих, слу-
жителів, як вони ставляться до цієї 
гри, чув абсолютно різні думки, які, 
в принципі, не суперечать головним 
біблійним істинам. Можна було б 
взагалі відмахнутися від отих кри-
тичних зауважень, які прозвучали 
на нашу адресу, але ми поважаємо 
думку читачів (бо ж, власне, дня них 
ми і працюємо) і їхні погляди на ту 
чи іншу проблему.

Але говоритиму не про гру в 
шахи. Бо не шахи ми мали на ува-
зі, публікуючи фото на обкладинці. 
І тим більше були далекі від думки 

пропагувати цю гру серед християн. 
За великим рахунком, та ілюстрація 
говорить не про шахи. Так само, як 
і багато біблійних ілюстрацій — не 
про те, що нам спадає на думку з 
першого погляду на них.

Ще в дитинстві та молодості ме-
не часто бентежили деякі біблійні 
історії, які, на мою думку, говорили 
не про те, що варто було б вислов-
лювати вголос, або вчили читача не 
тому, що потрібно. Скажімо, кни-
га Пісня над піснями, у якій опису-
ються такі інтимні подробиці, що я 
іноді аж червонів. Або Господів на-
каз Осії одружитися на блудниці й 
терпіти її гріховні витівки. Або при-
тчі Ісуса: про несправедливого суд-
дю, про хитрого управителя, якого 
Христос прямо ставить за приклада. 
З першого погляду може видатися, 
що великий Учитель, згадуючи цих 
персонажів, заохочує і нас так чини-
ти. Або візьмімо Його зауваження 
щодо молитви фарисея та митника. 
Перше враження таке: будь митни-
ком — і Бог тебе почує. Або притчу 
про розчину: «Царство Небесне по-
дібне до розчини…» Але ж розчина 
у Біблії має негативне значення і 
символізує гріх.

Насправді ж картина тут зовсім 
інша. Ми забуваємо, що всі ці істо-
рії та події — всього лише ІЛЮСТРА-
ЦІЯ більш важливих духовних іс-
тин, які хоче сказати Бог. Пісня над 
піснями зовсім не пропагує земну 
чуттєву любов — вона на прикладі 
високого земного кохання ілюструє 
любов Бога до свого народу. Наказ 
пророкові взяти за дружину блуд-
ницю і жити з нею, незважаючи на 
її невірність, знову ж таки ілюструє 
любов Господню до своєї невірної 
та розбещеної обраниці — Ізраїля. 
Ісус зовсім не закликає нас жити і 
чинити так, як чинили митник, не-
справедливий суддя чи управитель. 
Він хоче життєвими прикладами 
проілюструвати щирість молитви, 
наполегливість та віру молитви, за-

клик до того, щоб подбати про своє 
майбутнє. «Розчина» означає не 
гріх у Царстві Божому, Христос звер-
тає увагу на її здатність багатократ-
но розширюватися. Тобто мета усіх 
тих ілюстрацій — акцентувати увагу 
слухача не на об’єкті притчі чи жит-
тєвої історії, а на моралі, яка випли-
ває з цього.

Шановні читачі! Повторюся: ми 
були далекі від думки пропагува-
ти шахи. Фото з шахами — зовсім 
не про шахи, а про щось інше, чо-
го дехто не зауважив через свою 
суб’єктивність. Тема цього номера 
звучала так: «У чиїх руках твоя до-
ля?» Погодьтеся, тема серйозна і 
варта уваги. Яку ж ілюстрацію мож-
на обрати для неї? На наш погляд, 
опубліковане фото ілюструє поши-
рену в світі та, на жаль, серед хрис-
тиян думку про те, що доля людини 
в руці якоїсь вищої сили чи особи, 
яка керує нами, як захоче. Іншими 
словами, ми прості люди, як піша-
ки на шаховій дошці, чиясь могут-
ня рука переставляє нас по життю, 
ніби по отих чорно-білих клітинках, 
як їй заманеться. Саме цей момент 
зафіксував фотограф, ніби запитую-
чи читача: «А чи справді доля нами 
так розпоряджається, як на тій світ-
лині?» Але хтось закцентував свою 
увагу чомусь саме на тих шахових 
фігурах, не помітивши головного.

Хтось може заперечити: а для 
чого так ускладнювати? Чи не кра-
ще було б сказати про це просто і 
без алегорій? А чому ж тоді цей ме-
тод так широко використовується 
у Біблії? Чому Слово Боже вщерть 
наповнене нерідко складними, а 
то й суперечливими, ілюстрація-
ми? Саме таке запитання постави-
ли одного разу учні Христу. «І Він 
їм відповів: Вам дано пізнати таєм-
ниці Божого Царства, а тим, що за 
вами, усе відбувається в притчах» 
(Мр.4:11). Нам, простим людям, 
важко зрозуміти високі духовні іс-
тини в тій формі, у якій вони є. А не-

Пішаки на шаховій дошці,
або Неприємні образи 

на духовних уроках
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рідко їх просто неможливо поясни-
ти людськими словами. А по-друге, 
Бог заклав у нас особливу здатність 
— образне мислення. Тому якась іс-
тина у формі яскравої доступної ілю-
страції нам більш зрозуміла і краще 
запам’ятовується. От скажіть, що бу-
ло б, якби забрати з Євангелій Ісусові 
притчі й замінити їх сухим, хоча й те-
ологічно правильним вченням? Пра-
вильно: багатьом з нас було б неціка-
во це читати. Це розуміли й апостоли, 
пишучи свої послання. Свої думки во-
ни ілюстрували життєвими приклада-
ми, які допомагали краще зрозуміти 
великі Божі таємниці. Так само можна 
звинуватити апостола Павла в тому, 
що він пропагує спортивні змагання, 
зокрема поширені в той час олімпій-
ські ігри (див. 1Кор.9:24-26).

І ще одне. Притчі та ілюстрації зму-
шують нас ДУМАТИ. Чи помітили ви, 
що Ісус рідко «розжовував» слухачам 
свої проповіді. Він привертав увагу 
якоюсь дією, історією, притчею, натя-
ком — і тим самим змушував слухачів 
думати над почутим.

Ми, працівники журналу, не пре-
тендуємо на повне знання істини. Ми 
обмежені, як і всі люди, в розумінні 
тих чи інших духовних питань. Ми не 
можемо сказати, що все, що публіку-
ється на сторінках журналу — стовід-
сотково правильне. У чомусь можемо 
думати не так, як інші, іноді навіть по-
милятися. Але, наскільки це можли-
во, намагаємося триматися біблійно-
го учення, вчення Церкви християн ві-
ри євангельської і — навіть традицій, 
які є у наших громадах. Тому наше 
бажання як працівників друкованого 
слова — не стільки подати вам гото-
ву, «розжовану» їжу, скільки заохоти-
ти вас до того, щоб на основі піднятих 
тем самим думати і вдосконалювати 
себе в знанні Слова Божого й побож-
ності. Ми просимо вибачення, якщо 
якісь матеріали чи ілюстрації комусь 
здалися дискусійними чи неприйнят-
ними — ми не мали на меті нав’язати 
комусь свою думку. Ми вчимося ра-
зом з вами, вдосконалюємося з вами 
і, повірте, часто знаходимо себе в то-
му, про що пишемо. Навіть якщо це і 
критичні матеріали.

З любов’ю та повагою від імені 
усього авторського колективу — 

Юрій Вавринюк

Як досягти успіху в християнському житті?

Є два типи людей, які починають християнське життя: ті, які зазна-
ють у ньому повної або часткової невдачі, і ті, які мають повний успіх. 
Відразу виникає питання: «Чи можна вказати простий, ясний шлях, по 
якому будь-хто, хто тільки забажає, може йти й бути абсолютно впев-
неним в успіху?» Я вірю, що можна. Я вірю, що Слово Боже дає прості 
поради, дотримуючись яких, ви, звичайно, досягнете успіху у своєму 
християнському житті. У Біблії зазначено сім сходинок цього шляху.

1. ПОЧИНАЙТЕ ПРАВИЛЬНО. Правильний початок ми знаходимо в 
Євангелії від Івана, 1:12: «А всім, що Його прийняли, їм владу дало ді-
тьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення Його». Прийміть Христа. 
Прийміть Його як вашого Спасителя, який помер за ваші гріхи. Довір-
теся Йому повністю стосовно вашого прощення. Візьміть за основу той 
факт, що Він прийняв повне покарання за ваші гріхи. «Бо Того, Хто не 
відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в 
Нім!» (2Кор.5:21). «Христос відкупив нас від прокляття Закону, ставши 
прокляттям за нас, бо написано: Проклятий усякий, хто висить на де-
реві…» (Гал.3:13). Саме на цій першій сходинці багато хто роблять по-
милку. Вони намагаються обґрунтувати своє спасіння своїми добрими 
справами. Вони думають, що якщо будуть хорошими, то Господь про-
стить їм ради їхніх чеснот.

2. СПОВІДУЙТЕ ХРИСТА ПЕРЕД ЛЮДЬМИ. «Отже, кожного, хто Ме-
не визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем Моїм визнаю й 
Я» (Мт.10:32). «…Бо серцем віруємо для праведності, а устами сповіду-
ємо для спасіння» (Рим.10:10). Висповідане, відкрите життя – повністю 
врятоване життя. Саме тоді, коли ми сповідуємо Христа перед людьми, 
Він сповідує нас перед «Отцем Небесним», і тоді приходить повне Його 
благословення.

3. ВИВЧАЙТЕ СЛОВО. «…Немов новонароджені немовлята, жадай-
те щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння…» 
(1Петр.2:2). Слово Боже – їжа для душі. Воно пожива нового життя. Той, 
хто знехтує Словом, не зможе досягти успіху в християнському житті. 
Усі, хто досягає успіху в християнстві, добре насичуються Словом Бо-
жим. Нехтування Словом Божим – ось де сховані величезні помилки. 
Запитайте будь-якого відступника: «Чи ви споживаєте Слово щодня?» 
Я ніколи не чув, щоб хто-небудь із них відповідав ствердно.

4. «БЕЗПЕРЕСТАНКУ МОЛІТЬСЯ» (1Сол.5: 17). Той, хто хоче досягти 
успіху в християнському житті, повинен вести молитовне життя. Це до-
сить легко, якщо ви тільки почнете. Звільніть час для молитви. Правило 
Давида та Даниїлa – молитися три рази на день – добре правило.

5. ІДІТЬ ПРАЦЮВАТИ ДЛЯ ХРИСТА. «Бо кожному, хто має, дасться 
йому та й додасться, хто ж не має, забереться від нього й те, що він 
має» (Мт.25:29). Прочитайте це в контексті, і ви зрозумієте що озна-
чають ці слова. Ті, хто приносить користь, отримають більше того, що 
мають, а ті, хто дозволяє собі сидіти склавши руки, втратять і те, що 
мають.

6. ДАВАЙТE з надлишком. «Душа, яка благословляє, насичена буде, а 
хто поїть інших, напоєний буде і він» (Пр.11:25). «Хто скупо сіє, той скупо 
й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро й жатиме!.. Бог має силу збагатити 
вас усякою благодаттю, щоб ви, маючи завжди в усьому всілякий доста-
ток, збагачувалися всяким добрим учинком…» (2Кор.9:6, 8). 

7. ІДІТЬ ВПЕРЕД. «Браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тіль-
ки, забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я же-
нусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі» 
(Фил.3:13,14). Забудьте про те, що залишилося позаду вас, прагніть до 
того кращого, що попереду.

Чарльз Фінней
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У Жовтневому палаці, в самому 
центрі Києва, відбулося масштаб-
на подія — відзначення 20-ліття ді-
яльності Асоціації «Еммануїл» на 
пострадянському просторі. Ювілей 
зібрав гостей з усього світу. Більше 
двох тисяч людей зібралися 19 жов-
тня в цій будівлі, щоб привітати ви-
нуватців свята.

20 років тому, вперше на тлі по-
літичних подій після розпаду СРСР, 
в Україні та за її межами пройшли 
перші телеефіри CBN (Сhristian 
Broadcasting Network) та її офіційно-
го представника в Україні — Асоціа-
ції «Еммануїл». Щойно створена ор-
ганізація голосно заявила про себе 
після виходу на екрани мультфільму 
«Суперкнига».

Почався новий час в історії США і 
республік колишнього СРСР — стра-
тегія «холодної війни» відходить 
у минуле, і дружній міст із Заходу 
приніс зміни на пострадянський 
простір. Усе, що було за високим 
парканом і вбивалося в голови не 
одному поколінню, вирівнюється, 
стирається і вибудовується в ланцю-
жок звичайних людських взаємин. 
Поза межами і політичною уперед-
женістю. На рівні людинолюбства і 

мануїл» у цих стінах».
О 19 годині в залі Жовтневого 

палацу прозвучали позивні до по-
чатку свята. Цей ювілей зібрав ба-
гато людей з різних країн світу. Як-
що навіть комусь не знайома назва 
організації, то такі телепрограми, 
як «Клуб 700», «Віддзеркалення», 
«Дім живих історій», «180 градусів» 
і популярний у багатьох поколіннях 
мультфільм «Суперкнига» багато 
хто знає і пам’ятає.

Гості свята — партнери організа-
ції, друзі з різних країн світу, гості з 
американського офісу CBN, колишні 
й нинішні співробітники, представ-
ники громадських та релігійних ор-
ганізацій, ЗМІ.

«Асоціація «Еммануїл» пророби-
ла велику соціальну роботу в Україні 
та за кордоном, — сказав від імені 
депутатів Верховної Ради, членів 
міжфракційної групи «За духовність, 
моральність та здоров’я України» 
Павло Унгурян, — десятки тисяч лю-
дей отримали допомогу й підтрим-
ку в важких життєвих обставинах, ця 
робота була і є особливим благосло-
венням для нашої країни...»

На свято прийшли люди, життя 
яких змінилося завдяки пересувно-

розуміння. В Україні відкривається 
офіційне представництво CBN — 
Асоціація милосердя «Еммануїл», 
яку очолює молодий інженер з Аме-
рики Стів Вебер. Ідея створення ор-
ганізації — допомога нужденним, 
сиротам, знедоленим.

Після трансляцій мультфільму 
«Суперкнига» на ТРК «Останкіно» 
в популярній дитячій програмі «АБ-
ВГДейка» величезна кількість листів 
приходить на поштову адресу Асоці-
ації «Еммануїл». Щоб обробити по-
шту, необхідно приміщення, яким, 
згодом, і стає Жовтневий палац.

«Ми потребували великого при-
міщення, у якому могли б працюва-
ти близько 300 чоловік, — говорить 
президент Асоціації «Еммануїл» 
Стів Вебер, — і ми пішли на перего-
вори з адміністрацією Жовтневого 
палацу. Отримавши дозвіл, ми, від-
разу ж, на наданих квадратних ме-
трах, розмістили парти й столи — і 
робота закипіла. Наша команда ста-
ла величезним поштовим центром, 
куди надходили мішки листів від на-
ших телеглядачів. Це наше минуле, 
і ми раді бачити на святі всіх наших 
друзів і партнерів, і особливо тих, 
хто починав з нами служіння «Ем-

20 років благодійності, які змінили світ

Ювілей 
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му госпіталю — Медичній мобіль-
ній клініці Асоціації «Еммануїл», яка 
приїжджала в їхню місцевість. Вчас-
но поставлені діагнози, лікування, 
реабілітаційний період. Усе без-
коштовно та в ім’я життя ще однієї 
людини. Ірина Онищенко, Дмитро 
Островський і багато інших сказали 
«спасибі» трудівникам «Еммануї-
ла».

 «Спасибі велике, ви прекрасно 
все організували, — подякував на-
останок гість ювілейного події, пре-
зидент телекомпанії CBN Майкл 
Літтл у своїй вітальній промові, — 
торік ми відзначали п’ятдесятиріччя 
CBN, у цьому році — двадцять років 
Асоціації «Еммануїл». Цей ювілей, 
це свято — не кінець. Це тільки по-
чаток! Ми служимо Богові, у Якого 
немає меж. Готуйтеся до нового ета-
пу нових двадцяти років! Ми ще не 
закінчили. Ми тільки починаємо!..»

«Наш девіз — «Змінимо світ ра-
зом!» — стосується всіх нас, — роз-
повів віце-президент Асоціації «Ем-
мануїл» Віталій Стебенєв. — Колись, 
переглянувши програми Асоціації, я 
вже не зміг бути тим самим. Завдяки 
самовідданій праці багатьох людей, 
у тому числі й партнерів організації, 
моє життя кардинально змінилося. 
Я пройшов шлях від затятого атеїста 
до великої Божої любові… Тільки ра-
зом ми зможемо змінити цей світ! І 
попереду нас ще багато роботи…»

«Величезне спасибі всім, — ска-
зав в заключній промові президент 
Асоціації «Еммануїл» Стів Вебер, 
— я не знаю всіх вас особисто, але 
слухняність Богові однієї людини 
колись зібрала нас усіх в одне. Пет 

Робертсон із 70 доларами в кишені 
розпочав проект, який поклав йому 
Бог на серце. 51 рік тому в Америці 
відкрився перший офіс CBN, части-
ною якої ми зараз і є. Послух однієї 
людини вплинув на долі мільйонів 
людей. У нас завжди є вибір — йти 
вперед або залишитися колишніми. 
Я закликаю вас зробити крок у по-
слух і побачити великі чудеса Божі у 
вашому житті! Поки у нас є час, ми 

 — 4992 випусків програм, які 
були в ефірному мовленні 431 теле-
компанії з 13 країн світу — «Світові 
християнські новини», «Клуб 700», 
«Дім живих історій», «Клуб «Супер-
книги», «180 градусів» і проект, що 
побив рекорди з перегляду — муль-
тфільм «Суперкнига»;

 — три інтернет-портали video 
emmanuil.tv, PoiskBoga.com, 
Perekrestok.TV;

будемо робити добро. Ми знову го-
тові йти туди, де в нас мають потре-
бу…»

Ювілей Асоціації «Еммануїл» за-
кінчився гімном усіх християн «Який 
Ти великий» і всезагальною молит-
вою за людей.

 
Довідка. 
Асоціація «Еммануїл» — це:
 — 10 років роботи телефону до-

віри і 647 дзвінків із 59 країн світу;

 — співпраця з 19 тисячами цер-
ков. Сприяння у відкритті 93 тисяч 
домашніх груп;

 — 1100 концертних вистав і по-
над 500 тисяч глядачів;

 — 400 гарячих обідів для 16 ти-
сяч потребуючих;

 — 215 контейнерів гуманітарної 
допомоги для 1 млн. 150 тис. одер-
жувачів;

 — 65 тис. чоловік обстежено під 
час благодійних медичних акцій;

 — 25 тис. осіб безкоштовно об-
стежені в двох медичних центрах;

 — 14 центрів соціальної роботи 
з дітьми-сиротами. Три тисячі випус-
кників;

 — за підтримки «Orphan’s 
Promis» («Обітниця сироті») три-
ває масштабна акція на Закарпат-
ті — допомога циганам і місцевим 
волохах (вихідцям з Румунії) — бу-
дівництво будинків, гуманітарна й 
медична допомога, навчання дітей і 
адаптація їх в суспільство. Допомога 
ромам в сільськогосподарських ро-
ботах.

Леся Мариненко, 
прес-служба Асоціації «Еммануїл»
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У Києві відбулася конференція 
«Вплив євангельського руху в історії»

27 жовтня, у рамках святкування 20-ліття київської 
церкви християн віри євангельської «Філадельфія» (вул. 
Голосіївська, 57) відбулася конференція «Вплив єван-
гельського руху в історії», що була ініційована пастором 
церкви Анатолієм Козачком. Доповідачами та експерта-

насіння, правильна праця та слухняність Слову й Духу 
Святому – усі ці чинники були представлені єпископом у 
притаманній йому яскравій манері.

Євангеліст Славік Радчук, виступ якого був першим 
у заключній частині конференції, говорив про сучасний 

ми були історики, педагоги та священнослужителі з різ-
них країн.

Вступні лекції викладача історії християнства Ва-
лерія Секісова та єпископа Віктора Прохора, голови 
об’єднання п’ятидесятницьких церков США, стосува-
лися змін, що відбувалися протягом останніх століть у 
різних країнах світу під впливом євангельського христи-
янства.

Друга частина конференції, де спікерами були за-
відувач Відділу освіти ЦХВЄУ Віктор Вознюк та старший 
єпископ Об’єднаної Церкви християн віри євангельської 
в Республіці Білорусь Сергій Цвор, була присвячена су-
часному стану євангельського християнства 
у світі. На прикладах різних країн Південної 
Америки, Азії та Африки Віктор Вознюк де-
монстрував учасникам, як змінюються цін-
ності та мислення людей під впливом Єван-
гелії  . Важливо, що в усіх розглянутих при-
кладах є схожі чинники: особисте благовістя, 
відкритість Церкви до суспільства, активне 
соціальне служіння та щира любов до свого 
народу (патріотизм).

Єпископ Цвор, який має досвід служіння 
ще з радянських часів, представив свої ви-
сновки щодо Церкви, яка впливає на світ. 
Фактори, що спричинили пробудження в 
1990-х роках у пострадянських країнах на-
ступні: по-перше, підготовлений ґрунт. «Ате-
їзм удобрив серця, тому тепер буде добре 
Слово рости», - казали не раз в ті роки. Якісне 

досвід благовістя в різних країнах світу. «Укра-
їнці, не зробімо великої помилки країн-доно-
рів євангелізації минулих десятиліть – тільки 
зовнішня місія. Нам не можна втратити своїх 
родичів¸ сусідів та друзів. По-друге, уникаймо 
політизації християнства, адже така тенден-
ція в Україні зростає», — підсумував він.

Старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паноч-
ко, завершуючи конференцію, говорив про 
позицію священнослужителя в сучасних умо-
вах. «Сильний акцент має бути поставлений 
на самоосвіту та всебічний розвиток служи-
теля як представника Царя царів, від Якого 
маємо доручення бути носіями Його миру», 
- проповідував єпископ. — Впевненість у по-
кликанні та спільність з іншими колегами, 
розвиток Христового характеру — ось над-

важливі речі для сучасного служителя Євангелії».
Конференція виявила непідробний інтерес до те-

ми та виявила ряд ідей, що потребують осмислення та 
розвитку. Зокрема, як зберегти пробудження? Або як 
практично провести межу між впливом на світ та наслі-
дуванням світу? Крім цього, такі теми, як національна 
свідомість християнина та практичний християнський 
патріотизм є мало дослідженими в українському єван-
гельському християнстві, згідно з підсумками пастора 
Анатолія Козачка, ініціатора конференції.
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21 жовтня Львівська церква християн віри євангель-
ської (ЦХВЄ) «Голгофа» посвятила свій дім молитви, зве-
дений на вул. Скрипника, 2. У ньому може зібратися 
близько 2 тис. людей.

Ще в 90-х роках віруючі проводили служіння в на-
меті, розрахованому на 750 людей і розкинутому на те-
риторії земельної ділянки, яку відвели під будівництво 
храму. Церковна громада, яка нині складає близько 
1300 вірян, розпочала будівництво ще в 1992 році й пла-
нувала закінчити його через 6 років, однак через фінан-
сову скруту будівельні роботи було призупинено.

«Так сталося, що в той пострадянський період багато 
людей, які жертвували на будівництво, втратили робо-
ту, і церковний бюджет, значно скоротився, — пояснює 
пастор церкви Володимир Лаба. — Через закриття під-
приємств деякі люди втратили роботу й масово виїж-
джали зі Львова, а дехто емігрував за кордон. Тож бу-
дівництво йшло повільними темпами».

Привітати євангельських християн з відкриттям мо-
литовного будинку прийшли представники влади та 
служителі з УГКЦ, УПАЦ та РКЦ. Було настільки багато 
гостей, що в залі не було жодного вільного місця.

У своєму зверненні до громади мер міста Львова Ан-
дрій Садовий побажав, щоб храм, збудований на фун-
даменті віри, став прикладом розбудови добрих справ 
у Львові.

У Львові відбулося посвячення храму, 
який будували 20 років

«Ми маємо більше 120 храмів у нашому місті, — за-
уважив він. — Відкриття нового — це як народження 
малої дитини у родині. Поступ, який зробили ви за 20 
років, просто надихає».

Віце-президент Українського біблійного товариства 
(УАПЦ) Василь Луцишин наголосив на тому, що до та-
ких розмірів церква зросла завдяки мудрим пасторам-
наставникам, і побажав церковній громаді не боятися і 
бути мужніми в утвердженні євангельських істин.

Єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко, звертаючись до 
громади, відзначив, що церква — це, в першу чергу, лю-
ди, посвячені на служіння Богу й чисті сумлінням, тому 
розбудовувати треба, перш за все, храм наших сердець, 
а Богу дякувати за можливість збиратися разом у ново-
збудованому храмі.

Церква «Голгофа» утворилася 17 липня 1994 року як 
дочірня від церкви «Віфанія», що на вул. Жовківській, 
8 (костел св. Мартина). На той час у церковній спільно-
ті налічувалося близько 1900 віруючих. Ще до початку 
будівництва молитовного будинку церковна грома-
да орендувала приміщення в кінотеатрі Довженка. Тут 
же проводилися євангелізаційні служіння. У 1998 році 
церква «Голгофа» започаткувала Львівську Богослов-
ську семінарію, яка провела вже 12 випусків студентів.
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Делегація від ЦХВЄУ 
взяла участь у Всеукраїн-

ському форумі сім’ї

Глави Церков заявляють про кризу порозуміння 
між владою та суспільством

Повторне прийняття парламентом закону про Єдиний державний 
демографічний реєстр, ініціатива запровадження презумпції згоди на 
трансплантацію органів людини після її смерті, а також прийняття змін 
до Закону про свободу совісті — все це свідчить про глибоку кризу по-
розуміння органів влади та суспільства. До такого висновку прийшли 
глави християнських Церков під час зустрічі, яка відбулась 28 листопа-
да 2012 року в приміщенні Церкви ХВЄ «Філадельфія.

Секретар Священного Синоду УПЦ Київського Патріархату архіє-
пископ Євстратій (Зоря) наголосив: «Це загальна проблема — держа-
ва не чує суспільства. Сьогодні ми стикнулися з ігноруванням позиції 
Церков, але нещодавно подібні ж проблеми були під час розгляду По-
даткового кодексу, ‘мовного’ закону, ініціативи щодо обмеження со-
ціальних виплат і т.д.» За словами ієрарха, незначні поправки з боку 
Президента та повторне прийняття законопроекту про Єдиний дер-
жавний демографічний реєстр не вирішили головної проблеми цієї 
ініціативи — порушення права громадян на приватність. При цьому 
надання віруючим права на відмову від отримання біометричного 
паспорта не надає можливості відмовитись від включення даних про 
себе до Єдиного реєстру. На думку ієрарха УПЦ КП, запровадження та-
кого всеосяжного реєстру даних про кожного громадянина у поєднан-
ні з ініціативою про запровадження презумпції згоди на транспланта-
цію органів після смерті людини створює реальну загрозу для безпеки 
громадян, включно з правом на життя.

Окремо учасники зустрічі розглянули ситуацію із поправками до 
Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та об-
говорили причини активного просування цих змін з боку окремих 
посадовців і міністерств всупереч позиції конфесій. «Під загрозу по-
ставлена парадигма державно-церковних відносин, які до цього часу 
формувалися на засадах партнерства та діалогу», — зауважив Глава 
Української Греко-Католицької Церкви патріарх Святослав (Шевчук). 
Він також повідомив, що «криза державно-церковних стосунків та на-
явні в Україні загрози для свободи віросповідання викликають вели-
ку стурбованість міжнародної спільноти». Про це свідчать результати 
нещодавніх зустрічей з представниками дипломатичних місій різних 
країн, які з власної ініціативи звернули увагу на цю проблематику. 
Продовжуючи цю думку, першоієрарх УГКЦ додав: «У разі підписання 
Президентом В. Януковичем законопроекту № 10221 буде поставлено 
питання: чи потрібні подальші зустрічі керівників конфесій з Главою 
держави та представниками Уряду?» За його словами, такий діалог 
втрачає будь-який сенс в умовах, коли одна із сторін повністю ігнорує 
іншу, перетворюючи подібні зустрічі на формальність.

Таку думку поділяє і глава Комісії з питань відносин між державою 
і церквою Римсько-Католицької Церкви архієпископ Петро Мальчук. 
«Фактично на сьогодні можна констатувати відсутність державно-цер-
ковних відносин, — підсумував архієпископ, — тому що представники 
держави не тільки не чують релігійну спільноту, але й приходять на 
відповідні зустрічі із заздалегідь заготовленими рішеннями».

За результатами обговорення глави християнських Церков виріши-
ли викласти свою позицію у спільних зверненнях до Президента Укра-
їни та до новообраної Верховної Ради України.

18 жовтня 2012 року в Києві відбув-
ся Всеукраїнський форум сім’ї, який, — 
як сказав голова оргкомітету форуму, 
депутат Павло Унгурян, — покликаний 
протистояти загрозам для традиційних 
сімейних цінностей.

Узяти участь у форумі були запро-
шені народні депутати, керівники гро-
мадських організацій, чиновники, уче-
ні, учителі й представники релігійних 
конфесій. Від Церкви християн віри 
євангельської України в роботі форуму 
взяла участь делегація з понад 50 не-
байдужих до сімейної проблематики 
людей, на чолі з єпископом Миколою 
Синюком. Звертаючись до учасників 
форуму, Микола Петрович закликав 
усіх присутніх сказати «благе слово на 
захист сім’ї», бо, як батько десяти дітей 
і майже тридцяти внуків, він особливо 
гостро переймається проблемами сі-
мей у нашому суспільстві.

Делегати обговорили проблеми й 
досягнення державної сімейної полі-
тики, сучасні загрози й шляхи захисту 
традиційної сім’ї, освітні й просвітниць-
кі програми. Також вони шукали шляхи 
підтримки молодих сімей в питаннях 
житла, роботи, добробуту, розглянули 
новий проект закону «Про основи дер-
жавної сімейної політики».

«В Україні є більше 17 млн. сімей. 
Сім’я є єдиною ефективною одини-
цею в суспільстві, яка на даний момент 
все ще в змозі ефективно здійснювати 
процес виховання підростаючого по-
коління, але ми розуміємо, що сьогод-
ні сім’я під загрозою», — сказав Пав-
ло Унгурян. Він назвав серед причин 
цього явища слабку сімейну політику, 
скасування спеціального міністерства, 
ліберальне ставлення засобів масової 
інформації до одностатевих шлюбів і 
розрізненість неурядових організацій. 
Та на завершення роботи форуму він 
висловив упевненість, що цей форум 
буде першим кроком в об’єднанні гро-
мадських організацій, релігійних діячів, 
учених, педагогів, християнських ліде-
рів і політиків навколо питання захисту 
традиційної сім’ї і стане потужним за-
гальнонаціональним суспільно-полі-
тичним рухом.






