


Білий рояль
 
Бог сідає за білий рояль.
І крізь сніжну вуаль
Проростає конвалія.
А душа, що за ґратами мучиться,
Поринає у музику,
Як до клавіш Господь доторкається.
Бог нам грає,
І вірить в весну підсніжник.
Звівши погляд на зоряний розсип,
Раптом навіть запеклий грішник
Щиро прощення просить.
Бог нам грає.
Звучить Його славний рояль,
Ллються струмені дивних мелодій.
Вічний дух у захопленні вдаль
Виривається птахом із плоті.
Звук розтане — і люди зануряться в будні,
Повернувшись в земну печаль.
Тільки кожен вірою жити буде
Знов почути Небесний Рояль.

Олександр ШЕВЧЕНКО
Переклала з російської Ольга Міцевська
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Сторінка редактора

«Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь, ми руйнуємо 
задуми, і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послух 
Христові» (2Кор.10:4,5).

Тема війни була і залишається чи не найголовнішою в будь-якому суспільстві в усі часи. І примітивні 
племена й цивілізовані держави свідомо чи несвідомо постійно беруть участь у збройних сутичках. Па-
радокс: хоча кожна тверезомисляча людина прагне спокійного та мирного життя, не бажаючи війни, воїн 
завжди був оточений ореолом пошани, уособлюючи мужність та героїзм. Хтось сказав мудру фразу: «Хто 
хоче миру, повинен завжди бути готовим до війни». І це ще один парадокс: здебільшого мир (і то віднос-
ний чи тимчасовий) здобувається у ході війни. 

Християнство за своєю суттю вважається миролюбною релігією, хоча в історії чимало протилежних ви-
падків. Вчення Ісуса Христа каже: «блаженні миротворці». Воно проповідує прощення та непротивлення 
злу, вчить підставляти ліву щоку, якщо хтось вдарить тебе у праву. Тому на цьому тлі можуть здатися див-
ними інші біблійні слова та настанови, в яких звучить неприхований заклик до битви, до війни.

Утім, не потрібно бути особливим знавцем Біблії, щоб зрозуміти: мова йде про особливу війну, дещо 
відмінну від війни в нашому, людському розумінні. Хоча термінологія, стратегія та правила часто ті ж са-
мі. Духовна війна, про яку йдеться в Слові Божому, не менш важка, наполеглива і не менш реальна, аніж 
фізична. І результати цієї битви мають надзвичайно важливе значення для майбутнього: як особистого, 
так загальнолюдського.

Приступаючи до цієї теми, якій ми присвятили номер журналу, варто було б зосередити нашу увагу на 
декількох важливих моментах.

Однією з найбільших помилок віруючих є думка, що духовну війну, про яку пишуть апостоли, мають 
вести священнослужителі: мовляв, це їхня «професія», їхній обов’язок. Це далеко не так. Кожен христия-
нин — воїн. Це твердження випливає з того факту, що диявол воює не за якусь територію, не за комори із 
золотом, не за газові родовища — він бореться за людські душі. Тобто поле битви — це наші душі. І ніхто, 
крім нас самих, не може стати на їхній захист.

Утім, з цього випливає ще один важливий факт. Людство вже давно програло духовну битву: наші 
прабатьки в Едемському саду добровільно «здалися» в полон дияволу. З тих пір кожна людина, яка наро-
джувалася у світ, автоматично ставала власністю ворога душ людських. Багатовікова історія підтверджує: 
усі намагання адамових нащадків вирватися з того полону були марними та безуспішними. Хоча, чесно 
кажучи, далеко не зажди вони намагалися вирватися з того полону.

І тоді на землю прийшов Той, Хто мав силу та владу перемогти ворога. Перемога Ісуса Христа на хресті 
похитнула силу та міць сатани. Більше того, Ісус наділив силою для перемоги Своїх послідовників — тих, 
хто через віру визнав Його Спасителем та Переможцем. Отже, право й обов’язок боротися проти влади 
диявола на землі, яка тимчасово ще перебуває під його владою, покладені на Церкву Христову. Саме во-
на повинна втілювати в життя вчення Ісуса. Яким чином? Руйнуючи «задуми, і всяке винесення, що піді-
ймається проти пізнання Бога». Тобто руйнувати в думках та свідомості грішників невір’я, зло, неправду, 
бути ворогами несправедливості, жорстокості, злочинства. І в процесі війни визволяти з диявольського 
полону грішників, які самі безсилі звільнитися. Іноді віруючі роблять помилку, свідомо відгороджуючись 
від світу (мовляв, ми не від світу, і нам байдуже, що там робиться), будуючи свій окремий «монастир», 
такий собі острівець святості. Ні, наше місце — на передовій, там, де диявол найбільше лютує, де робить 
шкоду та губить людей. 

Але, щоб бути хоробрим та сильним воїном на полі битви світу, потрібно перш за все стати перемож-
цем у битві за власну душу, думки, почуття. Там також іде запекла боротьба через сумніви, зневіру, спо-
куси, залякування. Це боротьба, як кажуть, на два фронти. Тому Христовому воїнові доводиться нелегко. 
Але віруюча людина має запоруку успіху — перемогу Того, у Кого вона вірує: «А Богові дяка, що Він Госпо-
дом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав» (1Кор.15:57).

Наше завдання — втілити Христову перемогу в життя.



Зі Слова Божого ми знаємо, що кожен християнин веде постійну духовну  боротьбу, і перш за все — в 
особистій сфері. Але нерідко буває так, що християни не хочуть самостійно боротися зі своїми проблемами 
та атаками диявола і з будь-якої нагоди біжать до служителів церкви. З другого боку, є християни, які пере-
живають настільки великі атаки, що не в силах боротися самі. До якої умовної межі варто боротися самому, 
я коли просити допомоги? Як знайти баланс у цьому питанні?

Запитання на тему номера

Михайло МОКІЄНКО, голова Об’єднання церков ХВЄ Дніпропетров-
ської області, єпископ.

В останні часи атаки диявола  на церкву, вірних Божих і взагалі на лю-
дей будуть посилюватися і робитися більш зухвалими та підступними. «Горе 
землі та морю, до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що 
короткий час має!» (Об.12:12). Враховуючи це, кожен християнин має вчи-
тися, як індивідуально вести духовну боротьбу проти піднебесних духів зло-
би, «щоб кожен із вас умів тримати тіло своє в святості й честі» (1Сол.4:4), 
«бо кожен нестиме свій власний тягар!» (Гал.6:5). Я переконаний, що в міру 
духовного зростання відповідальність потрібно брати на себе. Невже ми са-
мі маємо боротися? Відповідь: ні! Тільки тоді, коли маємо близькі стосунки 
з Господом, ми переможемо в духовній боротьбі: «Зміцняйтеся Господом та 
могутністю сили Його! Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати 
проти хитрощів диявольських… Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого, і, все 
виконавши, витримати» (Єф. 6:10-18).

Але бувають випадки, коли духовна боротьба настільки важка та запекла, що потрібно звернутися за духо-
вною підтримкою до близьких, друзів, Церкви. Ми маємо яскравий приклад цього: боротьба Ісуса в Гефси-
манії. Ісус узяв Петра і двох синів Заведеєвих, щоб ті Його підтримали: «Обгорнена сумом смертельним душа 
моя. Залишіться тут, і попильнуйте зо Мною» (Мф.26:37-38). Апостол Яків пише: «Бо дуже могутня ревна мо-
литва праведного!» (Як.5:16).

Тому висновок такий:  якщо християнин зодягнувся в повну Божу зброю і веде боротьбу, але відчуває, що 
не в змозі сам перебороти атаки лукавого, варто звернутися за допомогою. Не треба соромитися, замикатися 
в собі, впадати у відчай. «Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового» (Гал.6:2).

Віктор ОНИЩУК, пастор церкви, м. Луцьк.

У будь-якій справі берегти баланс ― це берегти пильність, прикладати 
зусилля, бути завжди на сторожі. А в духовній боротьбі особливо потрібно 
довіряти Богові.

Слово Боже навчає: «Спротивляйтесь дияволові, то й утече він від вас» 
(Як.4:7). Біблія закликає всіх християн до протистояння ворожим витівкам. 
Зрілий християнин, користуючись Словом Божим, найчастіше перемагає у 
цій боротьбі. Але є християни, які не довіряють Божому Слову або просто 
все життя залишаються маленькими дітьми щодо духовного росту. Вони 
звикають, щоб за них хтось боровся, щоб за них хтось приймав рішення. 
Протилежна категорія ― замкнутих і мовчазних людей. Це теж не є показо-
вим у боротьбі з ворогом, бо не все можна знести мовчки.

Тому Біблія закликає кожного віруючого противитися дияволу ― зайня-

ти чітку й визначену позицію у житті та служінні. Павло в Посланні до ефесян пише: «...і місця дияволові не 
давайте!» (Еф.4:27). Це відповідальність кожного християнина. Людина повинна застосовувати Боже Слово у 
власному житті, практичними діями берегти рівновагу в духовній боротьбі, базуючись на Біблії. Та якщо тра-
пилося так, що ворогу вдалося (через помилки або гріх) порушити спокій і мир у серці, і це постійно переслі-
дує людину, їй потрібно звернутися за допомогою до служителів, до церкви. І лише з допомогою сильніших 
ворога можна вигнати і звільнитися від його впливу.

Пильнуйте, протистійте дияволу твердою вірою і святим життям не дозволяйте йому наближатися до вас!



Два протиборчих царства

Тема номера



У Новому Заповіті міститься без-
ліч різних образів Божого народу. 
У Посланні до ефесян, наприклад, 
Божий народ зображений як зако-
нодавче зібрання, сім’я, храм, на-
речена Христова. Однак, зібрання 
Божих дітей в Посланні до ефесян 
зображене як армія.

Це армія, покликана до глобаль-
ної війни, до конфлікту, який від-
бувається і чинить вплив на кожну 
ділянку земної кулі, на якій ми жи-
вемо. Але, фактично, навіть слово 
«глобальний» не відображає точних 
обсягів того конфлікту, який охо-
плює не лише нашу планету — Зем-
лю, але й простягається за її межі, у 
небеса. Насправді точним прикмет-
ником, який найбільш повно ха-
рактеризує цю війну, цей конфлікт, 
є слово «універсальний». Ця війна 
охоплює увесь Всесвіт, створений 
Богом. Цей конфлікт зображений 
найбільш чітко із зазначенням його 
природи в шостому розділі  Послан-
ня до ефесян. «Нарешті, мої брати, 
зміцняйтеся Господом та могутністю 
сили Його! Зодягніться в повну Бо-
жу зброю, щоб могли ви стати проти 
хитрощів диявольських» (Еф.6:10-
11).

Павло вважає зрозумілим той 
факт, що ми, як християни, перебу-
ваємо у стані війни, що ми потребу-
ємо відповідної зброї для цієї війни 
і що нашим ворогом є сам диявол. 
Далі, у 12 вірші, Павло бажає пояс-
нити більш детально природу цієї 
війни: «Бо ми не маємо боротьби 
проти крови та тіла, але проти по-
чатків, проти влади, проти світо-
правителів цієї темряви, проти під-
небесних духів злоби». З цих слів 
випливає, що ми, як християни, є 
учасниками гігантської війни, над 
якою слід пороздумувати.

Наша боротьба у змаганні не 
проти тіла чи крові (чи не проти осо-
бистостей в тілі), а проти правителів, 
що панують у різних сферах ієрар-
хічними владними повноваження-
ми, проти світоправителів — воло-
дарів справжнього мороку, проти 
піднебесних духовних сил зла.

Дозвольте мені пояснити, чому я 
обрав деякі з цих термінів. Я кажу: 
«Проти правителів, що панують у 
різних сферах ієрархічними владни-
ми повноваженнями», тому що тут 
йдеться про царство з дуже висо-

кою структурою, йдеться про добре 
організоване царство з низхідними 
титулами влади, а також про різ-
них правителів і підправителів, які 
відповідають за різні ділянки своєї 
території. Я вжив слово «волода-
рювання» у фразі «проти світопра-
вителів — володарів справжнього 
мороку», тому що вважаю, що це 
слово характеризує сатану в його 
ставленні до людського роду. Він во-
лодарює ним. Слід також пам’ятати, 
що всі переклади підкреслюють, що 
головна квартира цього високоорга-
нізованого царства розташована у 
піднебессі.

Тут є декілька моментів, що ви-
тікають з тексту, записаного в По-
сланні до ефесян, 6:12. Передусім 
цей конфлікт, ця війна втягує в себе 
всіх християн. Не тільки особливу 
групу віруючих, наприклад, місіо-
нерів, пасторів чи євангелістів, але 
всіх. Багато християн нічого не зна-
ють про це.

В одному з англійських перекла-
дів Нового Заповіту в 12 вірші на-
писано: «Ми не боремося проти ті-
ла й крові...» Хтось сказав мені, що 
багато англійських віруючих ставить 
крапку раніше, ніж це слід робити. 
Вони читають цей вірш так: «Ми 
не боремося — і крапка». Іншими 
словами, ми сидимо на церковних 
лавках і співаємо гімни. Але апос-
тол Павло каже: «Ми перебуваємо в 
боротьбі, у змаганні, але тільки не з 
тілом та кров’ю».

Далі, зверніть увагу на фразу 
«наша борня». Борня — це інтен-
сивна боротьба, чи форма конфлік-
ту між двома особистостями. Кожна 
частина тіла, кожен вид вправності, 
вся спритність і все старання потріб-
но застосувати для того, щоб отри-
мати перемогу. Це всеохоплюючий 
конфлікт. 

У сатани дуже високоорганізова-
не царство, і в цьому царстві є різні 
рівні влади у різних сферах. Головна 
ж квартира цього царства розташо-
вана в піднебессі. Це неприємний, 
але абсолютно зрозумілий факт. 
Факт, що сатана очолює високоор-
ганізоване царство, дивує деяких 
людей, але Священне Писання ба-
гато разів вказує на це. У Євангелії 
від Матвія, 12:22-28, описано при-
клад із служіння Ісуса, що стосуєть-
ся цієї теми. Ісус зцілив одержимого 

демоном чоловіка, який був сліпим 
і німим, вигнавши з нього злого ду-
ха. «І дивувались усі люди й казали: 
«Чи ж не Син це Давидів?» Фарисеї 
ж, почувши, сказали: «Він демонів 
не виганяє інакше, тільки як Вельзе-
вулом, князем демонів» (23-24).

Що ж сказав на це Ісус? «А Він 
знав думки їхні, і промовив до них: 
«Кожне царство, поділене супро-
ти себе, запустіє. І кожне місто чи 
дім, поділені супроти себе, не втри-
маються. І коли сатана сатану вига-

Сатана веде тотальну війну 
за оволодіння умами люд-

ства. Він зводить фортеці та 
твердині в умах, і на нас, як 

на Божих посланцях, лежить 
відповідальність за те, щоб ви-

користовувати нашу духовну 
зброю, щоб знищувати, руйну-

вати всі ці фортеці, звільняти 
уми людей і потім полонити 

їх на послух Ісусу Христу. Яке 
дивовижне завдання!

няє, то ділиться супроти себе; як же 
втримається царство його?» (25-26).

З цих слів випливає, що в сатани 
є царство. По-друге, воно не розпо-
рошене, але високоорганізоване. 
По-третє, воно все ще стоїть, тобто 
не зруйноване. Далі Ісус продовжує: 
«І коли Вельзевулом виганяю Я де-
монів, то ким виганяють сини ваші? 
Тому вони стануть вам суддями. А 
коли ж Духом Божим вигоню Я де-
монів, то настало для вас Царство 
Боже» (27-28).

Тут Ісус згадує про інше царство 
— Царство Боже. І Христос вказує 
на особливу деталь, через яку цей 
конфлікт, ця боротьба між цими 
двома царствами набуває відкритої 
форми. Він каже: «А коли ж Духом 
Божим вигоню Я демонів, то наста-
ло для вас Царство Боже». Значен-
ня цих слів таке: служіння вигнання 
нечистих духів демонструє перевагу 
Царства Божого, оскільки бісів мож-
на виганяти владою Божого Цар-
ства.

Отож, існує два царства — діаме-
трально протилежні царства: Цар-
ство Боже і царство сатани.

У Посланні до колосян, 1:12-14, 
Павло пише: «…дякуючи Отцеві, що 



вчинив нас достойними участи в 
спадщині святих у світлі, що визво-
лив нас із влади темряви й переста-
вив нас до Царства Свого улюблено-
го Сина, в Якім маємо відкуплення 
і прощення гріхів». Зверніть увагу 
на те, що тут є два царства, дві вла-
ди: Царство світла, у якому є й на-
ша частка, але є також і царство чи 
влада темряви. Сатана наділений 
владою — і це істина, не фантазія. 
Він — правитель царства, існування 
якого визнає Біблія. Між цими дво-
ма царствами ведеться смертельна 
війна, і ця війна наближається до 
своєї кульмінації в наші дні, у які 
наш вік добігає кінця.

Зброя та поле битви
Розгляньмо два взаємопо-

в’язаних аспекти цієї духовної війни. 
По-перше, зброя, якою ми повинні 
користуватися. По-друге, поле бою, 
на якому відбувається битва. І про 
те, й про інше оповідає Павло в Дру-
гому посланні до коринтян, 10:3-5: 
«Бо ходячи в тілі, не за тілом вою-
ємо ми, зброя бо нашого воювання 
не тілесна…»

Зверніть увагу на те, що Павло 
стверджує, що ми живемо в тілі, але 
воюємо не за тілом, тобто наша ві-
йна відбувається не в тілесній сфе-
рі. Іншими словами, зброя, яку ми 
використовуємо, має відповідати 
природі війни. Оскільки наша війна 
духовна й ведеться у сфері духовній, 
то зброя має бути також духовною, 
що «...міцна Богом на зруйнуван-
ня твердинь, ми руйнуємо задуми, 
і всяке винесення, що підіймаєть-
ся проти пізнання Бога, і полонимо 
всяке знання на послух Христові». 
Зверніть увагу на те, що наша зброя 
відповідає потребам війни, тому що 
ми стикаємося з твердинями.

А тепер погляньмо на поле бит-
ви, що дуже важливо. Ми повинні 
знати, де відбувається духовна ві-
йна. Говорячи про поле битви і наші 
цілі, Павло вживає різні слова. Ось 
вони: задуми, уявлення, докази, ар-

гументи, знання і думки. Зауважте, 
кожне з цих слів стосується однієї й 
тієї ж сфери — сфери розуму. Це те, 
що ми маємо розуміти досконало — 
поле духовної битви лежить у сфері 
розуму. Сатана веде тотальну війну 
за оволодіння умами людства. Він 
зводить фортеці та твердині в умах, 
і на нас, як на Божих посланцях, ле-
жить відповідальність за те, щоб ви-
користовувати нашу духовну зброю, 
щоб знищувати, руйнувати всі ці 
фортеці, звільняти уми людей і по-
тім полонити їх на послух Ісусу Хрис-
ту. Яке дивовижне завдання!

Сатана свідомо й систематич-
но будує фортеці й твердині в люд-
ських умах. Це фортеці й твердині, 
які противляться істині Євангелії і 
Слова Божого і заважають людям 
прийняти послання Євангелії.

Які твердині має на увазі Біблія? 
Я хочу назвати вам дві такі твердині, 
які диявол будує в людських умах. 
Ось вони: упередження й забобони. 
Ви, напевно, чули визначення за-
бобону: «Якщо я цього не знаю, то, 
значить, це — неправда». Іншими 
словами, якщо ви нічого не знаєте 
про це, то це, напевно, щось сумнів-
не чи хибне. Якщо ви не були пер-
шим і хтось здогадався про те чи ін-
ше, то це щось небезпечне. Це осо-
бливо стосується релігійних людей. 
Майже все, про що ці люди раніше 
ніколи не чули, викликає в них страх 
та підозру.

А ось приклад упередження, яке 
в загальній формі виражається та-
кою фразою: «Не лякай мене факта-
ми, тому що в мене є свої переко-
нання». Це й є упередження. Коли 
розум людини вже налаштований 
на опір, то жодна кількість фактів, іс-
тин і доказів не змінює його переко-
нання. Тільки духовна зброя може 
зруйнувати ці твердині. Люди часто 
перебувають в рабстві забобонів та 
упереджень на власну ж погибель. 
І в цьому трагедія. Один приклад 
особливо вразив мене, можливо, 
тому, що я — англієць.

В Американській революційній 
війні, коли англійські солдати боро-
лися з американськими повстанця-
ми, англійці вибудували у своїх умах 
таку тактику війни: вийти на війну на 
весь свій ріст у яскравих мундирах і 
крокувати, йдучи у бій, під стук ба-
рабана. Результат був плачевним. 
Американські стрілки, що ховалися 
в траві, не мали ані найменшої пе-
решкоди щоб влучити в англійців 
у строкатих мундирах. Згідно з на-
шими військовими стандартами, 
дещо подібне розцінювалося б ни-
ні як воєнне самовбивство, але в 
ті часи люди не могли додуматися 
до кращих методів ведення бою. У 
чому ж справа? Це була твердиня 
упереджень та забобонів, яка спри-
чинила тисячі непотрібних смертей 
англійських солдат. Це всього лиш 
приклад того, як розумова уперед-
женість може привести людей до їх-
ньої загибелі.

Ось інші приклади переконань, 
котрі оволодівають людськими ума-
ми: релігійні культи, політичні ідео-
логії та расові упередження. Часто 
ці види упереджень трапляються й 
серед людей, які сповідують Христа.

Друге послання до коринтян, 4:3-
4, свідчить: «Коли ж наша Євангелія 
й закрита, то закрита для тих, хто ги-
не, для невіруючих, яким бог цього 
віку засліпив розум, щоб для них не 
засяяло світло Євангелії слави Хрис-
та, а Він образ Божий». Твердиня 
— це щось таке, що осліплює розум 
людей настільки, що світло Єванге-
лії не може проникнути всередину. 
Коли людина перебуває в такому 
стані, сперечатися з нею немає сен-
су. Чим більше ви сперечаєтеся, тим 
більше вона зміцнює все безглуздя 
своїх переконань і сильніше намага-
ється його захистити. Єдиний спосіб 
звільнити цих людей — використо-
вувати нашу духовну зброю і зруй-
нувати твердині в їхньому розумі.

Дерек ПРИНС

О душе! Якби Я знищив усіх твоїх ворогів, тобі б загрожувала небезпека заснути. 
Тому Я зберіг декого з ворогів твоїх, щоб ти не втрачала пильності. Щоб вони проти тебе не за-
думали, Моя мета — вселити тобі переконання, що тільки Мій Отець і Я можемо навчити тебе 

успішно боротися. Тому присутність їх не віддалить тебе від Нас, а, навпаки, 
змусить тебе частіше вдаватися до Нашої допомоги.

Джон Буньян, «Духовна війна»



Петро

А він чекав борні, чудес і сили…
Вже й меч припас: «Не здамся просто так.
Я вистою, хоч всі би спокусились!
Віддам я навіть душу за Христа!»

Слова ці твердо в серці карбувались —
В них щирий намір, мрія запальна.
Не може ж закінчитися провалом
Життя Учителя — за це його війна.

Але коли над Гетсиманським садом
Борня велася: «Боже, пронеси…»,
Він мирно спав. А в мить ту вічний задум
Вершив Своїм смиренням Божий Син.

Не звав на поміч ангелів загони —
Один лиш додавав Христу снаги.
Петрові ж виділись у сні мільйони
Повергнутих Господніх ворогів.

«Вставайте — ось наблизився мій зрадник!» —
Схопився. Рукоятка у руці.
Зирк на Христа — який Він безпорадний…
Клинок сяйнув — вже взята перша ціль!

«Не з тим мечем вступаєш ти у битву, —
Слова різнули душу, наче сталь, —
Я переміг — моя війна в молитві…»
Пильніше придивився до Христа.

«Чи ж справді той Він, що спасе народ свій?
Невже не Він — надія праотців?
На смерть іти невинному — юродство!
Для чого ж стільки праці, стільки слів?..»

…Ми часто теж готові воювати
За «Божу» істину на розсуд свій.
Аж до відречення розчаруватись, 
Коли за нами Бог не піде в бій.

Та стріне нас Господь в Тиверіаді…
Й тоді складемо іспит на любов,
Коли свій меч залишимо позаду,
А в бій підемо в силі молитов.

Ольга МІЦЕВСЬКА

Незвичайний 
гріх 

царя Давида
Чому Бог зарахував Давиду як гріх перепис 

народу? Прочитаймо з Другої книги Самуїла, з 
24 розділу, оповідь про це: «І сказав цар до Йо-
ава, вождя війська, що з ним: «Перемандруй 
серед усіх Ізраїлевих племен від Дану аж до 
Беер-Шеви, і перелічіть народ, і я пізнаю число 
цього народу». І сказав Йоав до царя: «Нехай 
же Господь, Бог твій, додасть до народу в сто 
раз стільки, скільки є, а очі мого пана, царя, ба-
чать. Та нащо пан мій, цар, уподобав собі таку 
річ?» Та цареве слово до Йоава та на військо-
вих провідників перемогло. І вийшов Йоав та 
військові провідники від царя, щоб перелічити 
Ізраїлів народ. І перейшли вони Йордан, і табо-
рували в Ароері, з правого боку міста, що ле-
жить в середині долини Ґаду та при Язері....»

І далі там перелічується ряд місць, де во-
ни проходили, згадуються назви різних міст. «І 
мандрували вони по цілому краю, і прийшли в 
кінці дев’яти місяців та двадцяти днів до Єруса-
лиму. І дав Йоав цареві число переліку народу. 
І було Ізраїля вісімсот тисяч сильних мужів, що 
витягають меча, а Юдиного мужа п’ятсот тисяч 
чоловіка. 

І збентежилося Давидове серце, як пере-
лічив він народ. І сказав Давид до Господа: «Я 
дуже згрішив, що зробив це! А тепер, Господи, 
відсунь же провину Свого раба, бо я дуже не-
мудро вчинив!»

Признатися відверто, довго я не міг зрозумі-
ти, що саме було гріховним у цьому переписі? 
У чому ж гріх царя Давида? За що покарання?

Виявляється, коли Давид знає цифри — 800 
тисяч мужів і 500 тисяч мужів, разом мільйон 
300 тисяч воїнів, — він одразу ж може визначи-
ти рейтинг воєнної потужності держави Ізраїль 
у порівнянні з іншими державами.

Тобто тепер ми самі перемагаємо, своєю 
силою та воїнством, а не Духом Твоїм, Господи. 
Тепер ми самі знаємо, кого будемо душити, а 
до кого будемо підлещуватися. От вона — по-
літика. Політика і є вмінням вести розрахунок. 
Усе пізнається у порівнянні, питання тільки — 
кого з ким?

Олександр ШЕВЧЕНКО



Я в тобі, а ти в Мені!

Скільки пам’ятаю своє християнське життя, стіль-
ки перебував у боротьбі з самим собою. Хвилі радос-
ті від читання Біблії, молитви, богослужіння, доброї 
проповіді чи пісні розбивалися об життєві неприєм-
ності: не виправдалися надії, хтось сказав щось об-
разливе, ще хтось обманув, не вдалося чогось досяг-
ти, десь у чомусь помилився. То вмовляв себе, то зне-
важав, то сердився чи сварився — і глибоке відчуття 
своєї неповноцінності, недосконалості. Таке вражен-

ня, що щось важливе пройшло мимо моєї свідо-
мості, чогось не розумію у вченні Христовому. 
Стаєш на молитву  і просиш: Боже, я такий слаб-
кий, такий немічний, дай мені сили для бороть-
би з собою і світом, дай мені любові, дай мені 
успіху, перемоги, радості. І ось так щодень, я, 
християнин (!), падав, піднімався — і все смиряв-
ся перед Богом, усе випрошував Його милості, 
наче останній грішник. 

Василь МАРТИНЮК

Духовна практика



І ось одного разу на служінні хлі-
боламання, якось втихомиривши 
себе, почув у своєму серці лагідні 
слова: «Я в тобі, а ти в Мені!» І рап-
том зрозумів, що все, чого я так ви-
молював у Господа, давно маю, що 
я зовсім інший, ніж був. А був я ніби 
спраглий чоловік, який сидить біля 
джерела — і не п’є, а тільки про-
сить: «Пити, пити!..», або ніби той 
голодний, що сидить за столом, пе-
реповненим наїдками, і благає: «Їс-
ти, їсти!..». А потрібно було просто 
пити і їсти. Усвідомлення цієї істини 
наповнило мене такими рясними 
сльозами, що я не міг наплакатися. 
Сльози прозріння, сльози радості, 
сльози вдячності. Увесь той день, 
як тільки я промовляв: «Я в тобі, а 
ти в Мені!» — мої очі ставали во-
логими від розчулення. Я тільки 
шепотів: «Дякую Тобі, Господи Іс-
усе, дякую! Ти в мені, а я в Тобі. Я 
Твій, а Ти мій. Усе моє — то Твоє, 
усе Твоє — то моє». Чудова істина 
єдності християнина з Христом! Ми 
про неї так часто читаємо в Ново-
му Заповіті і чуємо на проповідях, 
та не завжди беремо до серця. Хіба 
ж не про неї говорив Сам Христос, 
коли казав до учнів: «Я — виногра-
дина, ви — галуззя!» (Ів.15:5) чи за-
кликав: «Перебувайте в Мені, а Я  в 
вас!» (Ів.15:4). Без тісної єдності з 
Христом — немає духовного життя, 
постійна душевна боротьба, постій-
ні падіння, постійні страждання, 
яким, здається, не буде кінця. Їм 
справді не буде кінця, якщо не зна-
йдемо Ісуса Христа в собі, а себе 
в Ісусі Христі, бо про це казав Сам 
Господь: «…без Мене нічого чинити 
не можете ви» (Ів.15:5).

Виявляється, що до цього осяян-
ня, я хоч й увірував в Ісуса Христа, 
хоч і прийняв водне хрещення і на-
зивав себе християнином, але не 
жив Христовим життям, а власним 
душевним. Я керувався своїми ба-
жаннями, емоціями, то оправдову-
ючи себе, то осуджуючи. Моя бо-
ротьба з самим собою була душев-
ною, про яку пише апостол Павло в 
Посланні до римлян: «Бо не роблю 
я доброго, що хочу, але зле, чого не 
хочу, це чиню» (Рим.7:19). Я просто 
не розумів суті християнства. А во-
на полягає в тім, що кожен, хто уві-

рував в Ісуса Христа, умер разом з 
Ним на Голгофському хресті для 
гріха та воскрес разом з Ним для 
Бога. Тому і пише апостол Павло: 
«вважайте себе за мертвих для грі-
ха й за живих для Бога в Христі Іс-
усі, Господі нашім» (Рим.6:11). Біль-
ше того, коли ми вмерли з Христом, 
то апостол нам каже: «…ви не в тілі, 
але в дусі, бо Дух Божий живе в вас» 
(Рим.8:9). Християнин – це той, хто 
належить Христу, це особа духовна, 
бо має в собі духа Божого. Якщо ні, 
то «хто не має Христового Духа, 
той не Його» (Рим.8:9), а не Його 
— то, значить, не християнин. Бо-
жественна істина про нашу смерть і 
воскресіння, про Самого Бога в нас 
має силу в нашому житті через ві-
ру в те, що сказав Господь Ісус, і що 
казали апостоли. Найдовші пости, 
найжалісливіші плачі без віри в на-
писане Святе Слово не мають і не 
матимуть жодної користі, хіба що 
Господь нас, як сліпих кошенят, тик-
не носом у Свою благодатну істину. 
Тепер мені здаються дуже жалюгід-
ними мої постування та мої молін-
ня, коли я слізно просив в Господа: 
освяти мене, очисти мене, дай си-
ли, дай любові, дай миру, дай ра-
дості. Ще багато хто з християн так 
просить. Але Господь каже на ці 
прохання: «Не знаєте, що просите. 
Якого вам дати освячення, якої си-
ли, якої ще любові, якого ще миру? 
Хіба Я вас не освятив, не очистив? 
Хіба того всього Я не дав вам, ма-
ловірні?» Така молитва — молитва 
невірства. Я перед Богом поставав 
не як борець з гріхом  та з його гос-
подарем, а як невірний раб, який, 
знехтувавши даром, випрошує то-
го, чого й сам не знає. І помічаю, 
що багато християн, думаючи, що 
борються з «духами злоби підне-
бесними», у своєму невірстві бо-
рються з Богом, представляючи Йо-
го своїми молитвами й благаннями 
скупим, байдужим, нечуйним. А 
Він — ЛЮБОВ! Досконала любов! 
Досконала лагідність! Досконала 
ніжність!

Отож, якщо я вмер з Ісусом 
Христом на хресті для гріха та во-
скрес для Бога, то в мені живе Дух 
Святий, я храм Духа Святого. Він 
із Сином й Отцем встановив Свій 

престол у мені й творить вечерю, 
наповнюючи пахощами Своєї при-
сутності все моє єство. Дух у мені, 
а я в Дусі, а значить — у любові, у 
свободі, у мирі, у радості — неймо-
вірній радості, радості переможця, 
який тріумфує над гріхом і плот-
тю. Бо ж «Бог є любов»! Бо ж «де 
Дух Господній, там воля»! Де Бог, 
там мир! Сам Він казав: «Мир вам 
даю!..»  Де Бог, там Його радість — 
радість спасіння, радість перемо-
ги! Бо ж Він світ переміг! У Дусі все 
мають, тому не випрошують, а на-
тхненно славлять і дякують: «Хвала 
Тобі, Батьку! Подяка Тобі, Пресвя-
тий Отче!».

Тож коли ви ще боретеся зі сво-
їми тілесними схильностями, при-
мовляючи перед Богом: я такий не-
мічний, я такий бідний, нужденний, 
дай мені сили для духовної бороть-
би — то не обманюйтеся, зупиніть-
ся. У вас боротьба не духовна, а ду-
шевна, бо в Дусі ви вже давно пере-
можці. Ви ще не ввійшли в духовне 
життя, ви ще не зрозуміли, що таке 
Ісусова смерть та Ісусове воскре-
сіння і що ви вмерли та воскресли 
разом з Ісусом. І поки цього не зро-
зумієте — будете боротися з тінню і 
знемагати. Духовна боротьба — це 
спротив дітей Божих, сповнених ра-
дості Духа Святого, Його свободи, 
зовнішньому демонічному тиску, 
мета якого — вкрасти віру та звести 
з вершин Духа в долину плоті. Цей 
тиск може виражатися нерозумін-
ням і неприйняттям нас друзями, 
братами, рідними, насмішками над 
нашими словами, нашою щиріс-
тю, провокаціями на різке слово, 
на необдуманий учинок, щоб ми 
засумнівалися в собі й у Богові. Ця 
боротьба не має нічого спільного 
з муками душі, з її розпачем і вто-
мою, бо в ній не страждають, хоча 
плачуть, у ній не випрошують, хоча 
моляться. Це боротьба переможця, 
який, відбиваючи удари, радіє в пе-
редчутті тріумфу.

Християни, ми не в тілі, ми в Ду-
сі, ми не боржники плоті. «Тож не-
має тепер жодного осуду тим, хто 
ходить у Христі Ісусі не за тілом, а 
за духом…»  (Рим.8:1).

1



Підвалини нашої перемоги

Ми поговоримо про один факт, який нам потрібно зрозуміти для перемоги 
у нашій духовній війні. У Посланні до колосян, 2:13-15, апостол Павло описує, 
що Бог зробив для нас, віруючих, через смерть Христа на хресті: «І вас, що 
мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, Він оживив разом із Ним, 
простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти 
нас, Він із середини взяв його та й прибив його на хресті, роззброївши влади й 
начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті!»

Дерек ПРИНС



Дозвольте мені спочатку попе-
редити вас, що сатана буде неймо-
вірно радий, якщо ми не зрозумі-
ємо цього факту. Він прагне щоб 
усі християни не розуміли цього, 
оскільки саме ця істина є ключем до 
його поразки. Величний, основний, 
довершений факт: Христос уже пе-
реміг сатану і всі його злі сили та 
влади повністю і назавжди. Він зро-
бив це Своєю смертю на хресті, про-
литтям Своєї крові та Своїм славним 
воскресінням.

Щоб розуміти, як це відбулося, 
ми повинні знати головну зброю са-
тани проти нас, і ця зброя — вина.  
«І я почув гучний голос на небі, який 
говорив: Тепер настало спасіння, і 
сила, і царство нашого Бога, і влада 
Христа Його, бо скинений той, хто 
братів наших скаржив, хто перед 
нашим Богом оскаржував їх день і 
ніч!» (Об. 12:10).

Хто оскаржував наших братів? 
Це, звичайно, сатана. Сатана має 
доступ до місця Божої присутнос-
ті і його основне заняття — з дня 
на день обмовляти нас, віруючих у 
Христа. Це — його професія. Чому ж 
він це робить? Яка його мета? Від-
повідь на це питання дуже проста: 
щоб ми почувалися винними. На-
скільки сатані вдається підтриму-
вати в нашому серці почуття вини, 
настільки ми не можемо його пере-
могти. Вина — це ключ до нашої по-
разки, а праведність — ключ до на-
шої перемоги.

Бог через хрест вирішив пробле-
му вини і в минулому, і в майбут-
ньому. Він досконало забезпечив 
як наше минуле, так і майбутнє. Як 
же Бог вирішив цю проблему в ми-
нулому часі? Послання до колосян 
відкриває нам це: «...простивши усі 
гріхи» (2:13).

Через смерть Ісуса Христа, Який 
взяв на Себе нашу вину і був пока-
раний за нас, ставши нашим заступ-
ником, Бог тепер може прощати 
нам усі наші гріховні дії, кожен гріх, 
який ми будь-коли звершили, не 
компрометуючи Свого правосуддя, 
тому що воно вдовольняється смер-
тю Ісуса Христа. Перше, що повинні 
ми зрозуміти, те, що всі наші грі-
хи минулого, незалежно від їхньої 
кількості та важкості, прощені нам 
тоді, коли ми повірили в Ісуса. 

Бог також передбачив і майбут-
нє, як написано у Посланні до коло-
сян, 2:14, «знищивши рукописання 
на нас, що наказами було проти 
нас, Він із середини взяв його та й 
прибив його на хресті». Що ж це за 
«рукописання»? Це Закон Мойсеїв. 
Ісус на хресті скасував Закон Мой-
сеїв, як умову отримання правед-
ності. Доти, доки був Закон Мойсея, 
щоразу, коли ми тільки порушували 
найменшу вимогу закону, то става-
ли винними перед Богом. Але коли 
Закон Мойсеїв було скасовано як 
вимогу для отримання праведнос-
ті, тоді було передбачено для нас 
життя, вільне від вини, тому що ві-
ра наша зараховується нам у пра-
ведність. У Другому посланні до ко-
ринтян, 5:21, читаємо: «Бо Того, Хто 
не відав гріха, Він учинив за нас грі-
хом, щоб стали ми Божою правдою 
в Нім!» Це і є так званий Божий об-
мін. Ісус Христос став гріхом через 
нашу гріховність, щоб ми стали пра-
ведними Його праведністю. Якщо 
ми одного разу зрозуміли, що стали 
праведними праведністю Христа, 
диявол не зможе більше змусити 
нас почуватися винними. У сатани 
відібрано його основну зброю на-
завжди. Ісус розброїв світоправи-
телів темряви віку цього й сили во-
рожі Своєю смертю на хресті. Він 
відібрав у них найголовнішу зброю, 
спрямовану проти нас.

А тепер я хочу показати вам, як 
діє Христова перемога в нас. Ми 
вже читали твердження про Хрис-
тову перемогу в Посланні до коло-
син, 2:15: «…роззброївши влади й 
начальства, сміливо їх вивів на по-
сміховисько, перемігши їх на хрес-
ті!» Зверніть увагу на слово «пере-
мігши». В оригіналі тут вжито слово, 
яке означає «торжество». Торже-
ство — це не завоювання перемоги, 
а святкування перемоги вже досяг-
нутої. Це демонстрація перемоги, 
яка вже отримана. Ісус Своєю смер-
тю на хресті продемонстрував усьо-
му Всесвіту Свою перемогу над ці-
лим сатанинським царством. Однак 
цю перемогу Христос здобув не для 
Себе. Він її не потребував. Він пере-
міг для нас. І Божою метою було, 
щоб перемога виявлялася і демон-
струвалася через нас. Ось як про це 
каже апостол Павло: «А Богові по-

дяка, що Він постійно чинить нас 
переможцями в Христі, і запашність 
знання про Себе через нас виявляє 
на всякому місці!» (2Кор.2:14).

Не дивно, що Павло вигукує: 
«Подяка Богу». Ви не можете не 
дякувати Богові, якщо достеменно 
зрозуміли зміст цього вірша. Бог за-
вжди дає нам можливість поділяти 
Христову перемогу над царством 
сатани. Тут вжито слово «постій-
но» і фраза «на всякому місці». Це 
означає, що наша перемога не обу-
мовлена ні часом, ні місцем. Ми за-
вжди відзначаємо у Христі перемо-
гу над сатаною.

У Євангелії від Матвія, 28:18-20, 
Ісус проголошує: «Дана Мені всяка 
влада на небі й на землі. Тож ідіть, 
і навчіть всі народи, христячи їх в 
Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, на-
вчаючи їх зберігати все те, що Я вам 
заповів. І ото, Я перебуватиму з ва-
ми повсякденно аж до кінця віку! 
Амінь».

Ісус Христос каже, що Своєю 
смертю на хресті Він відібрав владу 
в сатани, і Бог дає Йому всю владу 
на небі й на землі. Потім Він нака-
зує: «Тож ідіть і навчіть…» Що озна-
чає слово «тож»? Ісус каже: «Я за-
воював владу, тепер ідіть і викорис-
товуйте її. Ви йдіть і демонструйте 
Мою перемогу всьому світу, вико-
нуючи Мою заповідь».

Я б хотів підсумувати трьома 
простими твердженнями щодо пе-
ремоги Ісуса. По-перше, під час 
спокушування в пустелі Ісус переміг 
сатану для Самого Себе. Він зустрів 
сатану, протистав його спокусам і 
переміг його. По-друге, на хресті 
Ісус переміг сатану для нас; не для 
Себе, а для нас. Він не потребував 
перемоги для Себе, тому що Він 
уже мав її, але Христос розброїв на-
шого ворога, позбавив його сили й 
виставив його таким публічно ради 
нас. По-третє, на нас лежить відпо-
відальність — демонструвати пере-
могу Ісуса й користуватися нею. «А 
Богові подяка, що Він постійно чи-
нить нас переможцями в Христі, і 
запашність знання про Себе через 
нас виявляє на всякому місці!» (2 
Кор. 2:14).

Пам’ятайте, що «завжди» і «на 
всякому місці» Христос зробив пе-
ремогу можливою для нас. 1





Сатана всіма способами намага-
ється заманити нас у пастку. Він об-
манює нас і звинувачує. Іноді робить 
це приховано. Іноді йде й у відкри-
тий наступ. Духовна війна може на-
бирати різних форм. Але поміркуй-
мо над тим, як боротися з ворогом 
і перемагати. Є чотири факти, які ми 
повинні засвоїти.

Факт перший
Бог уже переміг сатану і зруйну-

вав його плани. Він звільнив нас від 
влади гріха й необхідності розпла-
чуватися за свої гріхи, а зрештою — 
позбавить і від присутності гріха як 
такого. Але поки що ми втягнені в 
партизанську війну з бісівськими си-
лами. Ворог нізащо не зможе звину-
ватити нас, навіяти нам сумнів, якщо 
ми будемо впевнено йому протисто-
яти. Насамперед, якщо ми будемо 
чесними з Богом, з іншими людьми 
й самими собою. Це необхідна пе-
редумова всіх духовних битв.

Факт другий
Як віруючі, ми перейшли з цар-

ства темряви в царство світла й во-
лодіємо статусом, правами й при-
вілеями дітей Божих. Ми повинні 
поступати правильно й жити пра-
ведно, виходячи з того, що Бог від-
криває нам зі Свого Слова.

Факт третій
Ми самі відповідаємо за те, щоб 

в ході битви користуватися духо-
вною зброєю, яку дав нам Бог (див. 
Еф.6:10-18). Ми будемо перемагати, 
коли будемо регулярно свідчити ін-
шим про Євангелію й благодать Бо-
жу.

Факт четвертий
Як правило, духовна боротьба 

— це життя по вірі, згідно з тим, хто 
ми є в Христі. Але бувають також ви-
падки, коли нам потрібно не просто 
твердо стояти в Христі, але й всту-
пати у відкритий бій з ворогом. Бу-
вають випадки, коли ворог іде в ло-
бову атаку, і вже недостатньо лише 
обороняти територію.

Коли диявол атакує відкрито?
Дозвольте розповісти вам, у яких 

випадках треба очікувати лобової 
атаки ворога.

По-перше, коли ми робимо зна-

чні кроки віри й ростемо духовно.
По-друге, коли ми, благовістячи, 

заходимо на територію ворога. Мо-
же, ви поїхали в місіонерську поїзд-
ку або берете участь у євангелізацій-
них заходах, або розповідаєте про 
Христа сусідам чи друзям.

Третій випадок, коли нам потріб-
но чекати відкриту атаку, — це коли 
ми розповідаємо людям правду про 
сатану. Я вже кілька разів викладав 
різним групам людей курс про духо-
вну війну, і кожен раз у цей час під-
давався особливим атакам сатани. 
Адже коли ви викриваєте сатану й 
допомагаєте людям побачити за 
тим, що відбувається, вплив злих ду-
хів, у вас відразу ж летять стріли.

І ще один випадок, коли ми кає-
мося й відвертаємося від доріг цьо-
го світу, що поневолює нас гріхом 
чи гріховними стосунками. Ворог не 
може бути спокійним, коли втрачає 
своїх слуг.

І, звичайно ж, диявол буде ата-
кувати ту людину, яку Бог готує на 
велику справу для Його слави. Одна 
з ознак того, що Бог щось задумав 
щодо тієї чи іншої людини, — затя-
ті духовні атаки злих сил без жодної 
явної причини. Жителі невидимого 
світу зазвичай краще нас розуміють, 
що відбувається. Один з моїх викла-
дачів часто повторював: «Духовний 
опір — це хороший знак, який вказує 
на те, що ми заслужили увагу тем-
них сил». І тепер я сприймаю це, як 
чергову зірочку на пагони, сміливо 
стаючи до бою.

Як виграти бій?
І ось питання: якщо ми зодягне-

ні в Божі обладунки, але все одно 
відчуваємо атаки сатани, то як нам 
активно прийняти бій і виграти йо-
го? «Нарешті, мої брати, зміцняйте-
ся Господом та могутністю сили Йо-
го. Зодягніться в повну Божу зброю, 
щоб могли ви стати проти хитрощів 
диявольських. Бо ми не маємо бо-
ротьби проти крові та плоті, але 
проти початків, проти влади, проти 
світоправителів цієї темряви, проти 
піднебесних духів злоби. Через це 
візьміть повну Божу зброю, щоб мо-
гли ви дати опір дня злого, і, все ви-
конавши, витримати. Отже, стійте, 
підперезавши стегна свої правдою, 
і зодягнувшись у броню праведнос-
ті, і взувши ноги в готовість Євангелії 

миру. А найбільше над усе візьміть 
щита віри, яким зможете погасити 
всі огненні стріли лукавого. Візьміть 
і шолома спасіння, і меча духовного, 
який є Слово Боже» (Еф.6:10-17).

Ми отримали цей наказ від Гос-
пода й повинні зробити все це, щоб 
вистояти. Нам важливо зміцнюва-
тися Господом та могутністю Його 
сили, одягнути всеозброєння Боже. 
Але над усе Писання рекомендує 
взяти щит віри.

Диявол буде атакувати ту 
людину, яку Бог готує на ве-
лику справу для Його слави. 

Одна з ознак того, що Бог щось 
задумав щодо тієї чи іншої 

людини, — затяті духовні ата-
ки злих сил без жодної явної 
причини. Жителі невидимо-
го світу зазвичай краще нас 

розуміють, що відбувається. 

Щит віри
У той час, коли писалося це по-

слання, були невеликі круглі щити, 
які зазвичай показують у фільмах 
про гладіаторів. Але тут йдеться не 
про такий щит. Були також вели-
кі прямокутні щити, розміром сто 
двадцять сантиметрів на сімдесят. 
На їхніх краях були гачки, за допо-
могою яких вони кріпилися один до 
одного. Римські воїни, як правило, 
шикувалися довгими рядами, зчі-
плювали щити і йшли вперед. Ці щи-
ти були зроблені із заліза й дерева, 
обшиті тканиною й шкірою. Між ша-
рами залишали трохи вільного про-
стору, щоб циркулювало повітря. І 
коли римська армія потрапляла під 
град вогненних стріл, це повітря га-
сило вогонь — і він не шкодив вої-
нам. Сенека описує воїна, на щиті 
якого після бою було двісті погаслих 
стріл. Тобто, щит, що гасить огненні 
стріли, — це чудова ілюстрація, яку 
добре розуміли сучасники Павла.

Що ж це означає для нас? У цьо-
му контексті поняття «віра» можна 
визначити як повну впевненість у 
Бозі, Його обітницях і особливому 
плані для нас, яка дуже потрібна 
нам для перемоги над плоттю, грі-
хом і сонмом бісівських сил. Її при-
значення — погасити всі огненні 



стріли лукавого. Підняти щит віри 
— значить вірити Божим обітницям, 
пам’ятати, що Він незмінно добрий 
до нас, і твердо стояти в Його істині, 
щоб відбити всі стріли ворога, чи то 
страх, звинувачення, осуд або що-
небудь інше.

Палаючі стріли — це хитрощі, 
спокуси, обман, нападки сатани, ме-
та яких, щоб віруючі перестали до-
віряти Богу й понадіялися на когось 
чи що-небудь ще. Стрілами можуть 
бути богохульні думки. Чи не було, 
що під час молитви або сердечного 
спілкування з Богом вам на розум 
приходило непристойне слово? Лю-
дина в подиві: «Звідки це взялося? 
Я вже багато років так не висловлю-
юсь!» І далі: «І що ти за християнин, 
якщо під час спілкування з Богом у 
тебе виникають такі думки?» Нас по-
борює почуття провини. Але це не 
що інше, як нападки ворога. Інший 
вид стріл — це думки, просякнуті 
ненавистю. Чи було, що вас просто 
безпричинно охоплювала ненависть 
до іншої людини? І ви починали сум-
ніватися в тому, чи справді маєте 
християнську любов. Сумніви — це 
ще один вид стріл. Я кажу про пері-
оди, коли людина сумнівається на-
віть у тому, чи віруюча вона. Про це 
не завжди навіть хочеться говорити 
вголос. Але такі сумніви приходять 
до всіх, і вони дуже лякають. А не-
переборне бажання згрішити? У вас 
воно коли-небудь з’являлося? Це не 
той випадок, коли всі піднімуть ру-
ки і почнуть кивати головою на знак 
згоди. Але все ж у кожного в житті 
з’являються моменти, коли хочеть-
ся зробити щось, що, як ти розумі-
єш, не годиться робити християни-
ну. Іноді багаторічні стосунки дають 
тріщину через те, що у вас нізвідки 
з’явилися підозри щодо мотивів або 
цілей людини, з якою ви щиро спіл-
куєтеся. А раптові напади депресії? Я 
не кажу про поганий настрій або про 
те, коли ми засмучені, коли щось не 
склалося. Зневіра може перемага-

ти нас і тоді, коли порушена робота 
щитовидної залози або ми просто 
недосипаємо. Але я говорю не про 
це, а про те, коли у вашому житті все 
складається добре, усе було соняч-
но й світло, але раптом, немов хтось 
натиснув на вимикач, ви занурилися 
в непроглядну пітьму. І у вас немає 
ніякого бажання підніматися. Усе це 
як грім з ясного неба, але це стріли 
лукавого — його улюблена зброя.

Як сатана нападає на нас?
Щоб відповісти на це питання, 

пропоную вам прочитати третій роз-
діл Буття і четвертий Євангелії від 
Матвія. Зауважте, яку тактику сата-
на використав проти Адама і Єви і як 
він спокушав Христа. Ці тексти роз-
кривають класичну картину обману. 
Спочатку сатана ніби маскується, і 
ви не помічаєте, звідки виходить об-
ман, але раптово починаєте сумні-
ватися або в Бозі та Його Слові, або 
у своїй значущості чи цінності. Сата-
на готовий використовувати будь-
які засоби, щоб ви подумали, що Бог 
жорстокий і байдужий, що Він над-
мірно суворий і не любить нас. І ось 
уже ворог зловив вас на гачок.

А може, він зосередився на ва-
шій персоні: «Ти жахлива людина!», 
«І яка ти після цього мати?!», «Ти ще 
називаєш себе віруючою?». Не важ-
ливо, які саме слова він використо-
вує, але якщо йому вдалося навіяти 
вам помилкові думки, значить, він 
вивів вас на слизьку дорогу. Незаба-
ром він ще підкине вам різні альтер-
нативи, що кличуть до похоті плоті, 
похоті очей і гордості життєвої. Він 
вже оголив ваші слабкі місця і наці-
лює на вас свої стріли.

Усі ці стріли потрібно відбива-
ти щитом віри. Що я маю на увазі? 
Потрібно виголошувати правду про 
вашу конкретну ситуацію відразу 
після того, як тільки ви усвідомили, 
що ворог вистрілив у вас. Нам час-
то нелегко визначити, звідки летить 
стріла. Але як тільки ви її побачите, 

відбивайте її вірою, спираючись на 
відповідну істину Писання. Потрібно 
вірити в Божі плани та Його добро-
ту стосовно людини. Так, Його шля-
хи не завжди найлегші, але згадайте 
Книгу пророка Єремії: «Бо Я знаю ті 
думки, які думаю про вас, — гово-
рить Господь, —думки спокою, а не 
на зло, щоб дати вам будучність та 
надію» (Єр. 29:11).

Важливість молитви
І, нарешті, хочу з повною упев-

неністю заявити: щоб людина або 
група людей отримали звільнення 
від впливу сатани у своєму житті, по-
трібна заступницька молитва. Адже 
відразу ж після опису всеозброєння 
Божого апостол Павло радить: «Уся-
кою молитвою й благанням кожно-
го часу моліться духом, а для того 
пильнуйте з повною витривалістю 
та молитвою за всіх святих» (Еф.6: 
18). Я твердо переконаний, що саме 
молитва — ланка, якої немає в жит-
ті більшості християн і церковних 
громад. Я кажу про сильну біблійну 
молитву, постійну, посилену й ціле-
спрямовану. Вона вносить зміни в 
життя, звільняє від гніту, позбавляє 
від згубних звичок, вселяє мужність, 
розтрощує стіни між тими, хто навіть 
розмовляти один з одним не хотів.

Йде духовна війна. Так, вам по-
трібно зодягти обладунки, озбро-
їтися духовним мечем і піднімати 
щит віри, коли вас атакують. Але, 
крім цього, вам потрібна молитва, 
у відповідь на яку Бог буде чинить 
чудеса. Якщо ви запитаєте, як саме 
діє молитва, відповім: не знаю. Але 
я ніде в Біблії не знаходив заклику 
розуміти все, що відбувається, все 
проаналізувати й обґрунтувати. Зате 
часто натрапляю на заклик молити-
ся — молитися постійно, молитися 
цілеспрямовано, молитися посиле-
но. І це веде до істинної перемоги в 
наших духовних битвах.

Чіп ІНГРЕМ

Юда і Петро опинилися серед духовної битви, сенсу якої були не в змозі осягти. І Юда, і Петро 
безпосередньо зустрілися з нападом сатани. Але кожен із них ніс особисту відповідальність за свої 

вчинки — сатана не може поневолити людину, якщо вона не піддасться його спокусам. Обидва 
учні не витримали випробування, зрадили Вчителя. Однак навіть після падіння кожен із них отри-
мав можливість покаятися, знайти прощення. Один зрозумів свою помилку — і повісився. Інший 

зрозумів свою помилку — і покаявся, ставши стовпом Церкви Христової.
Філіпп ЯНСІ



Іноді, молячись, хочеться сказати 
«амінь» ще до того, як прорвешся 
крізь турбулентні потоки в атмос-
фері, крізь лінь докладати зусилля, 
крізь дефіцит спраги Бога, крізь брак 
часу, крізь релігійну молитовну ру-
тину, яка заважає реальній зустрічі 
з Богом… Іноді не хочеться брати з 
собою Святого Духа як штурмана, 
адже Він має звичай відходити від 
стандартів молитовної традиції й ру-
лити в ті місця, які ми не планували 
відвідувати. Іноді не хочеться зали-
шатися на борту спрямованої в Небо 
молитви, але хочеться швидше ката-
пультуватися й приземлитися у звич-
ному земному вимірі, сказавши за-
повітне «амінь». Загалом, хочеться 
швидше зробити посадку, так нікуди 
і не злетівши…

Одного разу Мойсей вирушив на 
гору, щоб зустрітися там із Господом. 
Гримів грім, спалахували блискавки, 
гора диміла, хиталася, осявалася 
полум’ям, тому що Господь зійшов 
на неї в огні. Людям, що залишилися 
біля підніжжя, це побачення не зда-
лося привабливим і безпечним, і во-
ни сказали Мойсеєві: «Говори з на-
ми ти, і ми послухаємо, а Бог нехай 
не говорить із нами, щоб нам не по-
мерти». Залишаючись за межею, во-
ни чекали того, хто принесе їм слово 
від Господа із середовища вогню.

На стику старого та нового запо-
вітів старозавітна завіса в храмі розі-
рвалася — і скасувалася проведена 
Мойсеєм лінія, що перешкоджала 
людям входити в Божу славу. Вхід 
на «гору» відкрився, але навряд чи 
можна сказати, що вся юрба, що сто-
яла біля її підніжжя, кинулася здій-
снювати своє молитовне сходження.

Не докладаючи зусиль, ми зви-
кли чекати Бога біля підніжжя гори 
у відведений нами для Нього час, 
прихопивши з собою список потреб. 
Так, Він вірний, так, Він приходить ... 
Але в той же час Він чекає нас на «го-

рі». Адже тільки тоді, коли наша мо-
литва перетне кордон земного вимі-
ру, ми по-справжньому зрозуміємо 
саме значення слова «молитва» та 
переживемо всередині її надзвичай-
ну природу і приємну солодкість.

Я не прихильниця символічних 
молитов і люблю під час молитви 
не просто перерахувати «Господи, 
благослови те, це і ще це»… Ні, це, 
звичайно, усе важливо, але мені по-
добається йти далі й знаходити Бо-
жу ціль для своєї молитви, щоб Його 
світло висвітлювало доріжку й пока-
зувало напрямок. Я хочу, щоб моя 
молитва залишала слід, справляла 
враження, озвучувала те, що хоче 
Бог. Щоб вона ще більше закохувала 
мене в Нього, робила мене пізнава-
ною в духовному світі, щоб мені не 
продублювали слова: «Ісуса знаю, і 
Павло мені відомий, а ти хто?» Я хо-
чу всякий раз дивуватися неперед-
бачуваності своєї молитви, коли ро-
зум не випереджає, а прямує за ви-
мовленими мною словами.

Поділюся двома особистими 
прикладами молитовних вправ. Од-
ного разу, провівши близько години 
в молитві іншими мовами, я ніби 
почула себе збоку, коли почала руй-
нувати укладений моєю мамою… 
кровний заповіт із дияволом. Мій 
розум раптом прокинувся і абсолют-
но не розумів того, що вимовляли 
мої уста. Але, незважаючи на вели-
кий знак питання у своєму розумі, я 
далі йшла за Духом. У той вечір, по-
дзвонивши своїй мамі, — з 1991 ро-
ку вірній християнці, яка на сьогодні 
привела 5850 чоловік до Ісуса, роз-
повіла їй про цю дивну молитву. Їй в 
ту ж секунду згадалася давня, абсо-
лютно забута історія, що виходить із 
доби її язичницького способу життя і 
ходінь по бабках у пошуках вирішен-
ня духовних проблем. Одній із таких 
«цілительок» і знадобилася мамина 
крапля крові для приготування яко-
гось зілля…

І другий приклад. Пам’ятаю, як 
час від часу після тривалої молитви 
іншими мовами я відчувала якусь 
знемогу в тілі. Сила й бадьорість по-
кидали мене, мені хотілося завер-
шити молитву й випити чаю. Але в 
один із таких моментів я вирішила 
переступити через свої відчуття й 
молитися далі. Не минуло й кількох 
хвилин, як Дух Святий викрив при-
роду мого фізичного дискомфорту, 
назвавши ім’я пасажира, який не-
легально знайшов притулок у моїй 
обителі та якому, очевидно, ставало 
не зовсім затишно від щораз вищої 
духовної температури. У той день 
я отримала звільнення, тому що не 
прислухалася до бажання плоті при-
пинити молитву.

Іноді молитва може бути якоюсь 
буровою установкою, яка бурить ті 
пласти, під якими захований корінь 
наших або чиїхось проблем… Іноді 
— це автоматна черга Духа Свято-
го по тих мішенях, які висвічуються 
завдяки Йому… Іноді — це пророче 
проголошення, у якому слова летять 
до здійснення їхніх цілей… Іноді — 
це народжена на Небі пісня хвали 
й поклоніння Богові… І просто — це 
поєднання з Ним, з Його думками, 
з Його планами, з Його надприрод-
ним єством…

Усяке сходження на гору вимагає 
зусиль і залежності від Духа Святого. 
І, докладаючи зусилля, масу зусиль у 
молитві, ми налаштовуємося не на її 
кінець, а на її успіх, і кажемо «амінь» 
не в момент нашої позачергової по-
садки, а в момент Його своєчасної 
посадки. Стикаючись із Божою сла-
вою, ми визнаємо молитву захоплю-
ючою подорожжю. І якщо в цій по-
дорожі Дух Святий «забирає» в нас 
час, то тільки для того, щоб скороти-
ти шлях саме до наших перемог.

Марина МИРОНОВА

За межею земного виміру
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Страх: битва за розум

Чому люди не люблять порядку Божого у своєму житті? Чому вони докладають 
усіх зусиль, аби втримати те, що потрібно відпустити? Чому вони хочуть будь-якою 
ціною контролювати, не бажаючи відмовитися від цього? Тому що бояться. Страх 
― підступна сила. Він призводить до того, що розсудливість і мудрість залишають 
нас. Він не дає нам спокою і контролює нас, підштовхуючи до прірви зневіри. Щоб 
подолати страх, ми повинні знати його природу. Страх ― це не розумовий стан або 
погане ставлення. Це ― дух. «Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любови, і 
здорового розуму» (2Тим.1:7). Страх ― це дух. Він не від Бога. Він посланий воро-
гом, щоб мучити наші душі й оскверняти наш людський дух. Страх приходить, щоб 
вкрасти в нас силу, любов і здоровий глузд. Оскільки страх ― це духовна сила, з 
ним необхідно вести духовну війну.

Ліза БІВЕР



Боротьба за силу
Страх поневолює нас саме на-

стільки, наскільки ми дозволяємо 
йому обманювати нас. Страх краде 
нашу силу, змушуючи нас хитроща-
ми повірити в його брехню. Уявні 
страхи можуть стати реальними, як-
що ми віримо в них. Навіть найбільш 
необґрунтовані страхи можуть змі-
нити напрям нашого життя і таким 
чином відвести нас від нашого при-
значення. Народ Ізраїльський вий-
шов з Єгипту, щоб отримати в спад-
щину край обітований, але через 
страх, який їх подолав, вони забули 
про обітниці Божі. Вони повірили 
брехні та піддалися страху. Чинячи 
так, вони віддали перевагу брехні 
диявола, а не правді Божій. Бог ска-
зав: «І Я зійшов, щоб визволити його 
з єгипетської руки, та щоб вивести 
його з цього краю до Краю доброго 
й широкого, до Краю, що тече моло-
ком та медом...» (2М.3:8). Страх ска-
зав: «Ми не зможемо ввійти до того 
народу, бо він сильніший за нас... 
І там ми бачили велетнів... і були 
ми в своїх очах немов та сарана...» 
(4М.13:31,33). Коли вони прийняли 
брехню, що лякала їх, і відвернули-
ся від істини Божої, то втратили си-
лу, щоб завоювати землю обітова-
ну, яку Бог уже дав їм. Замість того, 
щоб успадкувати Божі обітниці, во-
ни успадковували свої страхи. «Ска-
жи їм: Живий Я! Мова Господня: 
Поправді кажу, як ви говорили до 
ушей Моїх, так Я зроблю вам. У цій 
пустині попадають ваші трупи, та всі 
перелічені ваші всім вашим числом 
від віку двадцяти літ і вище, що на-
рікали на Мене» (4М.14:28-29). Бог 
ніколи не хотів, щоб ціле покоління 
ізраїльтян померло під час блукань 
по пустелі. Його план полягав у то-
му, щоб врятувати Ізраїльський на-
род від єгиптян і привести їх у до-
брий край. Страх так сильно спотво-
рив і перекрутив духовне розуміння 
ізраїльтян про те, хто такий Бог, що 
вони прийняли брехню про те, що 
Бог обдурив їх і згодом підкорилися 
їй. Нібито Бог вивів їх з єгипетського 
рабства тільки для того, щоб пере-
дати до рук язичницьких племен Ха-
наана на розтерзання. Чи не прав-
да, їхні міркування здаються сміш-
ними й неймовірними? Але як часто 
ми самі несвідомо потрапляємо під 
контроль таких же самих необґрун-

тованих страхів і переживань? Страх 
змушує нас зіщулюватися й піддава-
тися знову сумнівам і невір’ю. Страх 
намагається зруйнувати нашу віру. 
Страх хоче, щоб ми вірили в нього, а 
не в обітниці Божі. Бог хоче, щоб ми 
використовували нашу віру для пе-
реміни в образ Його Сина. А ворог 
хоче використати її проти нас, щоб 
ми змінювалися в зовсім інший об-
раз. Не віддавайте силу віри воро-
гам Божим.

Боротьба за любов
Страх полює на вашу любов, то-

му що ворог добре знає, що любов 
захищає віруючого від страху. «Бог 
є любов, і хто пробуває в любові, 
пробуває той в Бозі, і в нім Бог про-
буває! Страху немає в любові...» 
(1Ів.4:16,18). Немає більшого захис-
ту для вас, ніж жити в любові Божій. 
Саме в любові ви можете сховатися 
від ворога і стати недоступними для 
нього. Любов Божа відкидає і прога-
няє всякий страх геть. Це місце з Пи-
сання ще раз підтверджує, що страх 
― це духовна сила, з якою слід бо-
ротися духовно. Сама природа лю-
бові протистоїть природі страху. 
Природа любові описана в наступ-
них віршах: «Любов довготерпить, 
любов милосердствує, не заздрить, 
любов не величається, не надима-
ється, не поводиться нечемно, не 
шукає тільки свого, не рветься до 
гніву, не думає лихого, не радіє з не-
правди, але тішиться правдою, усе 
зносить, вірить у все, сподівається 
всього, усе терпить!» (1Кор.13:4-7). 
Ми можемо перечитати наведений 
список ознак любові й записати від-
повідні їм ознаки страху. Страх не-
терплячий, недоброзичливий, рев-
нивий, хвалькуватий, гордий, не-
ввічливий, егоїстичний і злий. Страх 
завжди запам’ятовує все погане. Він 
радіє, коли все те погане, що він пе-
редбачав, збувається. Страх ніколи 
не захищає, не довіряє і не споді-
вається. Любов і страх ― обидва ру-
хаються вірою в невидиме. Любов 
спонукає нас сумніватися в тому, що 
ми бачимо, і вірити в те, чого ми не 
можемо бачити. Страх квапить нас 
вірити у видиме і сумніватися в не-
видимому. Страх витісняє любов, а 
любов відкидає страх. Страх ― ду-
ховна сила, повністю протилежна 
любові Божій і Його захисту в нашо-

му житті. Ісус вже переміг найбіль-
ший страх, з яким стикається кожен 
з нас, ― страх смерті, ― перемігши 
цим самим і всі інші дрібні страхи з 
їхнім пануванням. «А що діти стали 
спільниками тіла та крови, то й Він 
став учасником їхнім, щоб смертю 
знищити того, хто має владу смер-
ти, цебто диявола, та визволити тих 
усіх, хто все життя страхом смерти 
тримався в неволі» (Євр.2:14-15). 
Страх буде тримати вас у рабстві, 
якщо ви йому це дозволите. Ісус пе-
реміг той страх, який опанував Ада-
мом. Страх смерті правив з тих пір, 
як Адам вчинив гріх в Едемському 
саду.

Страх в саду
Бог по-особливому попередив 

Адама, давши заповідь: «Але з де-
рева знання добра й зла не їж від 
нього, бо в день їди твоєї від ньо-
го ти напевно помреш!» (1М.2:17). 
Адам пізнавав Бога через любов і 
спілкування з Ним. Диявол не хо-
тів, щоб Адам і Єва були вільними 
й жили вічно згідно з законом сво-
боди, тому він перекрутив зміст Бо-
жого попередження, яке захищало. 
«І сказав змій до жінки: Умерти не 
вмрете! Бо відає Бог, що дня того, 
коли будете з нього ви їсти, ваші очі 
розкриються, і станете ви, немов Бо-
ги, знаючи добро й зло» (1М.3:4-5). 
Підтекст його слів був таким: «На-
віщо тобі вірити в Бога і коритися 
йому? Він зовсім не має наміру за-
хищати твої інтереси. Будь сам собі 
паном!» Адам і Єва повірили цьому 
обману. Вони з’їли плід в надії отри-
мати мудрість, необхідну для того, 
щоб самим собі стати панами. Звер-
німо увагу на першу відповідь Ада-
ма Богу після того, як він з’їв плід. 
«А той відповів: Почув я Твій голос у 
раю і злякався, бо нагий я, і сховав-
ся» (1М.3:10). Страх спотворив Бога 
в розумінні Адама. Він став бояти-
ся Того, Хто створив його й вдихнув 
у нього життя. Адам боявся свого 
Творця, тому що порушив заповідь 
Божу. Страх осуду завжди буде пе-
ребувати між вами й Богом. Адам 
хотів бути подібним до Бога без Бо-
га. Другий Адам, Ісус, був Богом і 
став людиною. Він — наш приклад. 
«Нехай у вас будуть ті самі думки, 
що й у Христі Ісусі! Він, бувши в Бо-
жій подобі... упокорив Себе, бувши 



слухняний аж до смерти, і то смер-
ти хресної...» (Фил.2:5-6,8). Ісус жив 
під впливом і керівництвом Бога ― 
Свого Отця. Він відмовився діяти 
незалежно від Бога. Він перебував 
у повній покорі Богові (Ів.4:34). Че-
рез покору Ісус переміг закон гріха 
та смерті з пануванням страху. Страх 
не може запалити війну в серці, яке 
підпорядковане Богові та живе Його 
любов’ю. А тепер дослідімо, чому 
страх атакує ваш розум.

Здоровий розум
Оскільки страх ― духовна си-

ла без форми, йому потрібно все-
лятися в туди, де він отримає своє 
вираження. Він любить мешкати у 
твердинях нашого розуму. Страх ве-
де битву в нашому розумі. Одна із 
стратегій ведення бою Сатани ― за-
мучити нас питаннями. Сатана по-
ставив Єві питання, чи справді Бог 
мав на увазі саме те, що казав. Він 
намагався підірвати авторитет Бо-
га, і представивши Його брехуном. 
Страх діє точнісінько так само. Він 

завжди піддає сумніву, спотворює 
і применшує те, що каже Бог. Чому 
ви думаєте, що Бог виконає те, що 
обіцяв? Можливо, ви неправильно 
Його зрозуміли? Чи насправді Бог 
мав на увазі саме це? Ця обітниця 
не стосується вас. Страх хоче, щоб 
ви засумнівалися в істинності Слова 
Божого. Бог звеличив над усе «Своє 
Ймення та слово Своє» (рос.: «ибо 
Ты возвеличил слово Твое превыше 
всякого имени Твоего» (Пс.137:2), і 
якщо ми сумніваємося в Його Сло-
ві, значить ми сумніваємося і в то-
му, хто Він такий. Страх хоче, щоб 
ми сумнівалися в Божій доброті, у 
Його милості, вірності, святості, вла-
ді, славі та всьому тому, що робить 
Його Богом. А ми не довіряємо і не 
віримо тим, у кому ми сумніваємо-
ся. Спотворюючи характер Бога і пе-
рекручуючи Його слова, страх бен-
тежить нас, щоб ми мучилися. Коли 
таке збентеження опановує нашим 
розумом, ми втрачаємо здоровий 
глузд. Коли ми в сум’ятті — ми непо-
стійні. Втрачаючи тверезість і ціліс-

ність розуму, ми втрачаємо керівни-
цтво Боже. Тоді невпевненість ово-
лодіває нами. Страх насміхається 
над нами: «Що ж буде, якщо ти не 
виходитимеш із ситуації сам? Хто, 
якщо не ти, подбає про це?» Страх 
мучить нас (див. 1Ів.4:18) питання-
ми: «Що ж станеться зі мною?» Такі 
сумніви відволікають вашу увагу від 
Бога, і ви зосереджуєтеся на самих 
собі. Страх переконує нас, щоб ми 
дбали про своє благополуччя. Він 
хоче, щоб ми охороняли самих себе. 
Самозбереження вимагає, щоб ми 
були зосереджені на собі, догоджа-
ли самим собі, стали егоїстичними, 
свавільними й самокерованими. Це 
прямо суперечить волі Божій щодо 
нашого життя і таким чином позбав-
ляє нас захисту Божого.

Боріться
Тепер, коли ми побачили, як 

страх атакує нашу силу, любов і здо-
ровий глузд, звернімо увагу на те, 
як нам руйнувати твердині страху. 
Якщо страх, а не віра, формує спосіб 

Голіаф. Програний бій

Холодним потом страх тече по спині,
Там — Голіаф, як дикий тур, реве.
І синій обрій зовсім і не синій —
Ганьба, мов круки, зчорнена пливе.

Діряві стали лицарські лаштунки,
Ще в бій не йшли, а вже програли герць.
Вони стоять, здавалося б, і струнко,
Але у ноги вилився свинець.

Там — Голіаф! І цього вже достатньо.
Постава, ріст і спис — як їхніх три.
Він виростав, купався в славі ратній,
І він у порох всіх отут зітре…

Програти битву може й найсильніший.
Зламатись можуть навіть і дуби.
Але ганьба, коли безсилля пише
Твою поразку ще до боротьби.

Як опустились руки ще до бою
І Голіаф закрив Господній лик…
Найважче — це боротися з собою,
Як страх зірвався на панічний крик…

Юрій ВАВРИНЮК



нашого мислення, яке обробляє всю інформацію, то й усі думки 
уподібнюються страху й невірству. Наші думки спотворюються, 
порушуючи здорове міркування. Стає зрозумілим, чому, коли 
ми щось кажемо людині, яка знемагає від страху, вона чує зо-
всім інше. Вона чує слова правильно, але хибно розуміє їхнє зна-
чення. «Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом 
на зруйнування твердинь, ми руйнуємо задуми, і всяке вине-
сення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке 
знання на послух Христові...» (2Кор.10:4-5). Бог хоче зруйнувати 
ці твердині. Ворог хоче утвердити своє замість Божого. Бог хо-
че, щоб ми полонили «на послух Христові» всякий непокірний 
помисел у нашому розумі, який повстає проти пізнання Бога 
(2Кор.10:5). Це означає, що ми повинні полонити кожне слово 
страху й невірства і підпорядковувати його істині Слова Божого. 
Ісус ― Слово, що стало тілом (див. Ів.1:1-3,14). Тому, коли ми 
підкоряємо наші думки Слову, ми підкоряємо їх Христу. Наші 
думки не мають слухатися закону. У Біблії йдеться про те, що 
вони мають бути слухняні Христу. Ми померли для закону гріха 
й смерті, коли розіп’яли себе разом із Христом. У той момент 
ми отримали Духа усиновлення. Не ми тепер кон т ролюємо се-
бе, але Христос став нашим царем. Тому ми підкоряємося Йому. 
Будучи під законом, ми були створені за образом нашого при-
родного батька Адама. Але в новому і живому законі життя, що 
в Христі Ісусі, нам даровано називатися дітьми нашого Бога-От-
ця. «Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви Духа 
синівства, що через Нього кличемо: Авва, Отче!» (Рим.8:15).

Оновлюйтеся розумом
Оскільки ми перебуваємо під постійними атаками ворога, 

нам потрібно завзято захищати наш розум. Нам потрібно осо-
бливо уважно оберігати його. Ми можемо робити це, оновлю-
ючи свій розум за допомогою Слова Божого. «І не стосуйтесь 
до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб 
пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та доскона-
лість» (Рим.12:2). Страх завжди робить усе можливе, щоб ми 
засумнівалися у волі Божій щодо нас, але ми можемо пізнати 
волю Божу через переміну нашого розуму. Якщо ми здатні піз-
нати Його добру, приємну й досконалу волю, то нам не страшно 
підкорятися їй. Бог бажає для нас, щоб наш розум був під конт-
ролем Його Духа, а не духа страху. Страх утримує нас у постійній 
тривозі й збентеженні, він не хоче, щоб ми мали мир. «Думку, 
оперту на Тебе, збережеш Ти у повнім спокої, бо на Тебе надію 
вона покладає» (Іс.26:3). Оновлення розуму ― це більше, ніж 
просто знання Святого Письма. Це відбувається, коли ми віри-
мо, що Він ― добрий і вірний Бог, навіть тоді, коли не розумі-
ємо, як же Його Слово буде виконуватися в нашому житті. Ми 
єднаємо Його Слово з вірою (розчиняємо), коли віримо в те, чо-
го не бачимо або не розуміємо. Це єдиний спосіб, щоб Слово 
Боже стало діяльним і живим у нас. «Бо Євангелія була звіщена 
нам, як і тим. Але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно 
не злучилося з вірою слухачів» (Євр.4:2). Знання Слова не мало 
ніякої цінності для народу Ізраїльського, який блукав у пустелі, 
хоч день і ніч його супроводжувала Божа присутність ― хма-
ра вдень і стовп вогню вночі. Це попередження нам: те ж саме 
може трапитися і з нами, якщо не будемо уважні. Ісус сказав, 
що нам потрібно робити, щоб успадкувати Божі обітниці вічно-
го життя: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією 
душею своєю, і всією своєю думкою» (Мт.22:37).

1

Страх, 
який молиться

Ернест Хемінгуей одного разу сказав, 
що «сміливість — це страх, який молить-
ся». Якщо це так, то один житель Замбії на 
прізвисько Понго стикнувся із цим.

Понго був на роботі в християнській 
радіокомпанії «Віщання для сходу», коли 
двоє озброєних мусульманських екстре-
містів на мотоциклі в’їхали в студію, убили 
звукооператора й пастора, який у той час 
вів програму. Після цього Понго вирішив 
змінити роботу. Та через декілька днів по-
чав розуміти, що вчинив так само, як учні, 
котрі покинули Ісуса після Його арешту.

Молодий чоловік повернувся на робо-
ту, але його постійно переслідував страх і 
передчуття чогось недоброго. Понго мо-
лився і чекав…

Через декілька днів після його повер-
нення в студію знову в’їхав мотоцикл. 
Пам’ятаючи про недавню пригоду, усі 
співробітники стали ховатися. Але не Пон-
го. Він зумисне підійшов до мікрофона й 
сказав: «Якщо я маю померти, то за пере-
дачею вістки про спасіння, а не ховаючись 
під столом!»

Це була фальшива тривога, і ніхто не 
постраждав. Але тоді, сидячи біля пульта, 
Понго не знав про це. То ж Хемінгуей був 
правий: страх, який молиться, може спо-
нукати людину до сміливості.

Гарольд СЕЙЛА



Олександр ШЕВЧЕНКО



Ми звикли говорити про Бога як 
про Бога любові. У цьому є певні 
лестощі, певна вигода. Ми бачимо 
Бога дуже зручним, дуже добрим і 
ніжним. Але Він також і Бог брані, 
страшний у гніві, страшний у помсті, 
страшний у відплаті. Хіба так важ-
ливо про це говорити? Так, адже це 
теж Бог. І якщо ми не побажаємо ді-
знатися про цей бік Його єства, то 
не матимемо правильного уявлен-
ня про Нього. Тоді витворимо своє 
хибне уявлення про Бога.

Давид так описує Бога війни: «Я 
кличу: Преславний Господь, і я ви-
зволений від своїх ворогів!... Захи-
талась земля й затремтіла, затряс-
лися й хитались небесні підвалини, 
бо Він запалився від гніву! …Господь 
загримів у небесах, і Свій голос Все-
вишній подав. Він послав Свої стріли 
та їх розпорошив, послав блискавку 
й їх побентежив… Бо хто Бог, окрім 
Господа? І хто скеля, крім нашого Бо-
га? Бог сильне моє пристановище, і 
дорогу мою Непорочний вивідував. 
Він чинить ноги мої, як оленячі, і ста-
вить мене на висотах моїх, мої руки 
навчає до бою, і на рамена мої лука 
мідяного напинає. І дав Ти мені щит 
спасіння Свого, і чинить великим 
мене Твоя поміч! Ти чиниш широ-
ким мій крок підо мною, і стопи мої 
не спіткнуться. Жену я своїх ворогів, 
і повигублюю їх, і не вернуся, аж по-
ки не винищу їх! Я їх повигублюю й 
їх потрощу, і не встануть вони, і по-
впадають під ноги мої. Ти ж для бою 
мене підперізуєш силою, валиш під 
мене моїх ворохобників. Повернув 
Ти плечима до мене моїх ворогів, 
моїх ненависників, й я їх понищу! 
… Живий Господь, і благословенна 
будь, Скеле моя, і нехай піднесеть-
ся Бог скелі спасіння мого! Бог, що 
помсти за мене дає, і що народи під 
мене познижував…» (2Сам.22:4, 8, 
14, 15, 32-41, 47,48).

А в одному із своїх псалмів Да-
вид говорить: «Всіх безбожних зем-
лі буду нищити кожного ранку!..» 
(Пс.100:8). Він просякнув тим, чого 
в нас тепер немає. У нас тепер не-
має агресії, немає ненависті до грі-
ха. Ми ліберально виховані, ми аку-
ратні. Нинішнє богослов’я мені чи-
мось нагадує тістечка, від яких, коли 
об’їмося ними, нам стає погано. У 
ньому немає ні перцю, ні чорного 
хліба. Немає суті, немає іншої сто-

рони. Ми забули про те, що Бог — є 
Бог війни. І так само, як Він здатний 
любити, Він здатний і ненавидіти. 
Наскільки Він здатний рятувати, на-
стільки й руйнувати, і знищувати.

Ісус Навин був тією людиною, 
яка завела ізраїльтян за Йордан. Йо-
му було доручено захопити всі зем-
лі й винищити сім основних великих 
народів, які в багато разів перевер-
шували Ізраїль чисельністю. Але в 
край обітований увійшли не всі. Бог 
звинуватив народ ізраїльський в то-
му, що всі придатні до війни відмо-
вилися воювати. Основна думка Бо-
га містилася в словах: «Озбройтеся 
і воюйте!» Але люди відмовилися 
воювати. І за це народ повинен був 
блукати по пустелі, поки не вимруть 
усі, здатні до війни. Бог стежив саме 
за цією категорією людей, щоб ніхто 
з них не увійшов в землю обітова-
ну. Коли ці люди померли, стан був 
очищений, тому що до цього він був 
заражений. У Старому Заповіті часто 
повторюються слова: «вилучіть лу-
кавого з-поміж себе». Чому це було 
так важливо? Тому що мала заквас-
ка квасить усе тісто.

У цьому полягає стратегія дия-
вола — ввести в наше середовище 
людей нечестивих, які не бажають 
воювати з ворогами Господніми, і 
переконати нас ліберально стави-
тися до них, поки самі не заразимо-
ся їхнім духом нечестя. Тому коли 
в час Старого Заповіту дізнавалися, 
що одружений чоловік був з іншою 
жінкою, їх обох обов’язково потріб-
но було вбити. Першим мав кинути 
камінь свідок, а потім і весь народ. 
Не мало бути того, хто б відмовився 
це робити. Якщо ти не береш участі 
в знищенні зла, ти потураєш цьому 
злу. І Бог навмисне зобов’язав увесь 
народ до того, щоб знищувати зло 
з-посеред себе. Бог давав Своєму 
народові конкретні веління, кого 
зі свого середовища вони повинні 
були викинути. Там був цілий спи-
сок. Так що Ізраїль знав Бога дещо 
іншим, ніж ми знаємо Його тепер. 
Вони знали Його страшним у гніві й 
здатним мстити за беззаконня.

Бог не змінюється. І якщо ми хо-
чемо пізнати Його в усій повноті, то 
повинні подивитися і на цю грань 
Бога і дізнатися, чого Він очікує від 
нас сьогодні, у ХХІ столітті, коли ві-
йна так і не закінчилася.

Якщо поглянути на те, як Ісус 
Навин завойовував території, то 
там теж були свої особливості. На-
родам, які не входили в число се-
ми вище згаданих, пропонувало-
ся перемир’я. Вони повинні були 
платити ізраїльтянам вічну данину, 
але таким чином могли залишити-
ся живими й неушкодженими. Але 
сім основних народів потрібно було 
знищити так, щоб жодної душі з них 
не залишилося. Один же з цих наро-
дів обдурив Ісуса Навина й уклав із 
ним перемир’я. Це були гів’онітяни. 
Коли інші п’ять царів (шостий на той 
час вже був убитий — прим. ред.) 
дізналися про це, вони вирішили 
зруйнувати Гів’он. І мешканці цього 
міста послали послів до Ісуса Нави-
на з проханням допомогти їм. «Ісус 
пішов із Гілгалу, і з ним весь народ, 
здатний до війни, і всі мужі хоробрі. 
І сказав Господь до Ісуса: «Не бійся 
їх, бо Я віддав їх у твою руку, ніхто 
з них не встоїть перед тобою… Гос-
подь навів на них замішання перед 
Ізраїлем, і побив їх великою пораз-
кою в Гів’оні, і переслідували їх по 
дорозі до Бет-Хорону, і били їх аж до 
Азеки і аж до Маккеди. Коли ж вони 
втікали перед Ізраїлем по схилі гори 
Бет-Хорону, то Господь кидав на них 
із неба велике каміння аж до Азеки, 
і вони вмирали. Тих, що повмирали 
від градового каміння було більше 
від тих, що Ізраїлеві сини повбивали 
мечем…

І не було такого дня ні раніше, ні 
після того, у який Господь так слухав 
людського голосу. Бо Господь вою-
вав для Ізраїля» (Єг.10:7-15). У той 
день ізраїльтяни в одній битві пере-
могли всіх своїх ворогів, тільки їхні 
царі втекли. Але армія Ісуса Навина 
переслідувала їх, знайшла їх у пече-
рі, де вони ховалися. «Коли вивели 
царів до Ісуса, то Ісус закликав усіх 
Ізраїлевих людей і сказав військо-
вим начальникам, що йшли з ним: 
«Підійдіть, поставте свої ноги на шиї 
цих царів». Вони підійшли й насту-
пили ногами своїми на шиї їхні. Ісус 
сказав їм: «Не бійтеся й не лякайте-
ся, будьте сильні та відважні, бо Гос-
подь зробить так усім вашим воро-
гам, із якими ви воюєте». Потім бив 
їх Ісус і вбив їх, і повісив їх на п’ятьох 
деревах, і висіли вони на тих дере-
вах аж до вечора. При заході сонця 
Ісус наказав, і зняли їх із дерев, і по-



вкидали їх до печери, де вони були 
поховалися, і понакладали велике 
каміння на отвір печери, які там є 
навіть до цього дня» (Єг.10 :24-27).

Чому так вчинив Ісус Навин? То-
му що це було Господнє веління. 
Про всіх народів, із якими воюва-
ли ізраїльтяни, Господь сказав: «…І 
коли Господь, Бог твій, дасть його в 
руку твою, повбиваєш усю чоловічу 
стать його вістрям меча; тільки дру-
жин і дітей, і худобу, і все, що в міс-
ті, всю здобич його забереш собі, і 
здобич ворогів своїх, що дав тобі 
Господь, Бог твій». Але застеріг: «Так 
ти зробиш усім містам, які дуже да-
леко від тебе, що вони не з числа 
міст цих народів. А в містах цих на-
родів, яких Господь Бог твій дає то-
бі у володіння, не залишай в живих 
жодної душі, бо конче вчиниш їх за-
кляттям: хіттеянина і амореянина, і 
ханаанеянина, і періззеянина, і хів-
веянина, й євусеянина, як повелів 
тобі Господь Бог твій, щоб вони не 
навчили вас робити такого, як усі 
їхні гидоти, що робили вони богам 
своїм, бо тоді згрішите ви перед Гос-
подом Богом своїм» (5М.20:13-18).

Спочатку народи, які оточували 
Ізраїль, не знали, як протистояти 
йому. Але потім зрозуміли, що до 
поразки цього могутнього народу 
призведе те, коли вони змішаються 
з ним. Тоді не треба буде особливо 
напружуватися. Бог Сам їх уб’є (див. 
5М.7:4).

Бог називає Свій народ святим, 
тобто відокремленим для Бога. І 
в цього народу, якого обрав Собі 
Господь, повинна бути чітка межа з 
грішним світом. А мета диявола — 
стерти цю межу, як би «помирити-
ся» з Божим народом. Це його так-
тика знищення святих.

Церква, яку переслідують, від-
окремлена від світу. А відділяючись 
від світу, люди освячуються. Для 
цього і потрібна ворожнеча між Бо-
жим народом і світом. Ця ворожне-
ча сприяє освяченню. Війна, вороже 
ставлення світу до церкви — на ко-
ристь самої церкви.

У часи ж свободи, коли церква 
має авторитет, коли храми сповнені 
народу, тому що це престижно, світ 
входить до лав церкви — і межа між 
ними стирається. У тілі церкви не 
знайшлося імунітету, здатного зни-

щити мирську заразу, не виявилося 
достатньо сили перемінити мирян, 
які прийшли до церкви, щоб вони 
освятилися силою Тіла Христового. 
І ця хвороба починає прогресувати. 
І начебто церква стала значно чис-
леннішою, але сили не стало, тому 
що в церкві втрачено святість.

У цій ситуації дуже важливо по-
чути Божий заклик: «Вийдіть із се-
редовища їхнього. Не торкайтеся 
до нечистого. Ворогуйте зі світом!» 
Гріх має завжди викликати нена-
висть у християнина. Він не повинен 
звикнути до нього. Коли ж ця межа 
стирається, починається поразка, 
але це вже поразка не від ворогів. 
Це вже робить Бог. Це ще одна риса 
Бога.

Ось як це відображено в Писан-
ні: «І осівся Ізраїль у Шіттімі, і народ 
зачав ходити на розпусту до моав-
ських дочок, а вони закликали народ 
до жертов богам, і народ їв жертви 
їхні та вклонявся богам їхнім. І Ізра-
їль приліпився до пеорського Ваала. 
І запалав гнів Господній на Ізраїля. 
І сказав Господь до Мойсея: Візьми 
всіх голів народу і повісь їх для Гос-
пода навпроти сонця, і відвернеться 
палючий Господній гнів від Ізраїля. І 
сказав Мойсей до Ізраїлевих суддів: 
убийте кожний людей своїх, прилі-
плених до пеорського Ваала» (4М. 
25:1-5). Таким чином Господь очи-
щав народ від зараження гріхом, 
щоб він не поширювався і не звабив 
усіх людей. «Убивайте вже не во-
рогів, а своїх. Знищте частину себе, 
адже якщо ви не зробите цього, у 
вас не буде сили, тому що Я вже не 
на вашому боці».

Бог Сам буде вражати Свій на-
род, якщо знайде в ньому нечестя. 
Коли жив Ізраїль у Шіттімі, війни не 
було. Чудовий час! Але люди заги-
нули, двадцять чотири тисячі були 
вражені в той час (див. 4М.25:9). Ми 
теж живемо в чудовий час — повне 
благоденство, повний комфорт. На-
віщо нам когось ненавидіти. Ну, ін-
ша в людей сексуальна орієнтація. 
Нехай, це ж нормально. Ні, не нор-
мально. Це входить у нашу свідо-
мість і змінює її. І це приведе нас до 
поразки.

Ми повинні виступити відкрито. 
Повинні рішуче розв’язати війну з 
нечестям. Війна — це завжди важко, 

завжди неприємно. Війна не при-
ваблює. Але ми повинні воювати, 
відділяючись від середовища не-
честя. Згадайте слова Валаама, який 
на прохання Балака прийшов, щоб 
проклясти Божий народ. Ось що він 
каже (ці слова стосуються і нас як 
Божого народу): «Що ж я буду того 
проклинати, що Бог не прокляв був 
його? І що ж буду казати зло на того, 
що гніву на нього не має Господь? 
Бо я бачу його з вершка скель, і з па-
горків його оглядаю, — тож народ 
пробуває самітно, а серед людей не 
рахується» (4М.23:8-9). У цьому си-
ла Божого народу! «Бо нема ворож-
би поміж Яковом і чарів нема між Із-
раїлем», немає блуду. Сам Господь 
зацікавлений в тому, щоб винищу-
вати це з середовища народу, вби-
ваючи навіть Своїх.

Пророцтва Валаама про Божий 
народ були просто чудовими. Але 
потім цей пророк дав пораду Бала-
ку: «Хочеш перемогти цей народ. 
Нехай твої жінки зваблять його». Про 
це згадується в книзі Об’явлення: 
«Але трохи Я маю на тебе, бо маєш 
там тих, хто тримається науки Вала-
ама, що навчав був Балака покласти 
спотикання перед синами Ізраїля, 
щоб їли ідольські жертви й розпусту 
чинили» (Об.2:14). І це призвело до 
великої поразки в Ізраїлі.

Ми особливий народ, якого не 
рахують між народами. Ми народ 
окремий, народ святий. Диявол ро-
зуміє, що нас неможливо взяти про-
сто так, тому що Бог за нас. Але ми 
сильні тільки тоді, колу відділені. 
Тоді в нас є здатність, імунітет пере-
магати все, що є навколо нас. А на-
вколо нас — гріхи й спокуси. Навко-
ло нас йде війна — ще більш затята, 
ніж в Ізраїлі тепер. І якщо б ми мо-
гли бачити духовний світ, то поба-
чили б безліч уражених людей, без-
ліч поранених, що стікають кров’ю, і 
навіть мертвих людей у нашому се-
редовищі.

Бог — Бог війни. Стань на бік Бо-
га. Інакше ти будеш на боці ворога. 
Візьми меч у свою руку, меч Духа, 
який є Слово Боже. «А найбільш над 
усе візьміть щита віри, яким зможе-
те погасити всі огненні стріли лука-
вого».

1



Усі ми тою чи іншою мірою 
чули про хрестові походи. Так іс-
торики називають воєнні походи 
європейців під керівництвом па-
пи римського і католицької церкви 
проти ісламського світу. У свій час 
участь у такому поході вважалася 
християнською чеснотою. Те, що 
ми тепер називаємо «хрестовими 
війнами», тоді називали паломни-
цтвом до святої землі, священним 
походом, звільненням гробу Гос-
пода й т.ін. Усі ці фрази підкрес-
лювали врочисту й духовну мету 
учасників цих походів, яких протя-
гом тривалого часу в Європі нази-
вали пілігримами.

З 1096 до 1291 років європейці 
здійснили декілька хрестових по-
ходів. У цих війнах стикнулися по-
слідовники двох великих світових 
релігій, і ці війни охопили величез-
ну територію.

Папа Урбан II вважається цер-
ковним діячем, який закликав 
європейців до першого хрестово-
го походу. Перебуваючи у Фран-
ції влітку 1095 року, він скликав у 
Клермоні собор. На закритті цього 
собору Урбан II у присутності без-
лічі кліриків та мирян виголосив 
проповідь, у якій закликав слу-
хачів узятися за богоугодну святу 
справу, пообіцявши усім, хто ви-
рушить у похід, відпущення гріхів, 
а тому, хто ляже кістьми в бою — 
місце в раю. Він дав зрозуміти, що 
хрестовий похід надасть лицарям 
широкі можливості для надбан-
ня земель, багатств, могутності та 
слави — усе за рахунок арабів та 
турків, з якими християнське воїн-
ство легко розправиться.

Відповіддю на промову стали 
крики слухачів: «Deus vult!» («Бог 
того хоче!»). Ці слова стали бойо-
вим кличем хрестоносців. Тисячі 
людей тут же дали обітницю, що 
вирушать на війну. За розпові-
дями, багато хто з них нашили со-
бі червоні хрести на одяг на знак 
проголошення себе воїнами Хрис-
та; першим з них був єпископ Аде-
мар, якого Урбан II призначив вож-
дем походу, розсудливо утримую-
чись від особистої участі в ньому.

Хрестові походи тривали більше 
двохсот років. Історики згадують 
про вісім хрестових походів, та най-
важливішим з них був перший. Він 
був найбільш масовим, найбільш 
руйнівним і мав безліч наслідків для 
обох воюючих сторін. У першому 
хрестовому поході християни зумі-
ли подолати мусульман і захопили 
Єрусалим, створивши свою держа-
ву. Єрусалим перебував під владою 
християн протягом 83 років, поки 
Салахуддін Аййубі на чолі великого 
й добре організованого мусульман-
ського війська не повернув місто на-
зад.

Війни, які тривають протягом 
довгого часу, незмінно ведуть за 
собою безліч жертв та руйнувань. 
Хрестові походи не були винятком. 
Безліч жертв з обох сторін було най-
більш негативним наслідком хрес-
тових походів. На думку дослідни-
ків, саме вони породили ісламський 
фанатизм, нетерпимість щодо «не-
вірних», консолідувавши іслам. До 
початку хрестових походів христи-
янського населення в Палестині, Си-
рії, Єгипті було не менше половини, 
а за підрахунками деяких істориків 
— навіть більшість. Після хресто-
вих походів ставлення до християн 
в ісламських державах різко погір-
шилося, особливо після того, як Гот-
фрид Бульонський завоював Єруса-
лим і влаштував тотальне знищення 

всього мусульманського населен-
ня, чим зробив мусульман найлю-
тішими ворогами хрестоносців. 
Мусульмани не робили різниці 
між місцевими християнами і єв-
ропейськими прибульцями, по-
мщаючись на перших за других.

Які ж висновки ми, як христия-
ни, можемо зробити з цього уро-
ку історії? Звичайно, можна більш 
глибоко аналізувати мотиви цер-
ковних ієрархів, їхні неймовірні 
можливості впливати на маси. Це 
важливо розуміти нинішнім лі-
дерам церкви. Можна говорити 
про благі мотиви, з якими і про-
сті, і знатні люди вийшли на цю 
«священну війну», порівнюючи 
їх з мотивами, якими керуємося 
ми, вступаючи у духовну битву. Та 
особливо актуально в цьому кон-
тексті звучать слова Писання: «Ко-
жен, хто бере меча, від меча й за-
гине», бо «наша боротьба не про-
ти тіла та крові…» Християни того 
часу зовсім не так розуміли духо-
вну боротьбу, як про неї говорить 
Слово Боже. Замість того, щоб во-
ювати проти ворога в особистому 
житті, проти власних гріхів, думок 
та мотивів, ведучи святе й бого-
угодне життя, вони шукали воро-
гів у далекій Палестині. Саме тому 
«священна війна» й закінчилася 
гіркою поразкою і лягла брудною 
плямою на історію християнства.

Пастка «Святої війни»



ТАЄМНИЦЯ ЗАМКНЕНОЇ 
ГОРНИЦІ



Життя ― боротьба.
Евріпід

Біль втрат
Моя двоюрідна сестра Оленка живе тепер закордо-

ном. Але в серці теплим спогадом лишилися дні, про-
ведені разом у дитинстві. Вона старша більш ніж на 10 
років, проте мені страшенно подобалося проводити з 
нею час...

Пригадую, коли навчався у початкових класах, Олен-
ка надіслала з Греції подарунок. Це була кулькова ручка, 
прозора, на пружинці. Я дуже беріг її, використовував 
тільки у виняткових ситуаціях, нікому не позичав. Якось 
на перерві трапилася чергова бійка між хлопцями. У 
розпалі сутички хтось із них схопив із парти мій пенал 
та щосили гепнув ним об підлогу. Я відкривав його із за-
вмиранням серця. Ні! Тільки не це! Від моєї дорогоцін-
ної ручки залишилися самі друзки...

Чесно кажучи, я довго плакав... Проплакав як міні-
мум дві перерви. Хоча винуватець пропонував відкупи-
ти, але це вже було не те... Зовсім не те. Адже справа не 
в ручці, а в тому, хто її подарував. Я ще довго зберігав 
уламки, як спогади...

Це я до того, що хочемо чи ні ― а життя наповнене 
втратами. Ми починаємо це розуміти ще з малих років. 
І як було б добре, якби всі наші втрати були схожі на ці 
уламки пластмаси, які стискав у своїх рученятах першо-
класник!

Та, на жаль, це не так. І часом, не встигнувши ще й 
озирнутися у цьому світі, людина отримує невідворотні 
удари долі. Ми втрачаємо дорогих нам людей, втрачає-
мо здоров’я, втрачаємо сон, втрачаємо віру й спасіння, 
втрачаємо гроші та матеріальні речі, втрачаємо стосун-
ки, втрачаємо мрії. Ми живемо болем, лікуємо рани, 
боїмося завтрашнього дня...

...А тим часом я бачу жінку, яка виходить надвечір 
із міста. Сонце, що увесь день немилосердно палило 
женців, схилилося за горизонт. Попереду йде слуга з 
віжками в руці. А ослиця, здається, не може зрозуміти, 
чому це її так несподівано витягли в дорогу ― ще й у 
таку пору, коли вона повинна спокійно відпочивати у 
стайні... Подібні вечори, чий багряний захід уже не раз 
ставав тривожним фоном драматичних подій, завжди 
наповнені дивною пряною сумішшю напруги та надії. А 
жінка все вдивляється вдалину, ніби не може відвести 
погляду від того місця, де звивиста дорога впирається 
в небосхил...

Боже, я ніколи в житті не бачив таких очей! У її погля-
ді ― віра, що межує з безумством... І тільки побагровіле 
небо знає про те, що позаду у цієї шунамітянки ― за-
мкнена горниця, у якій лежить її мертве дитя.

Божий чоловік
...А починалася історія всього кілька років тому, ко-

ли до Шунаму вперше зайшов чоловік, якого назива-
ли Божим. Жінка відразу зрозуміла, що він насправді 
― Божий! На відміну від його слуги, погляд якого іноді 
спалахував хитрістю. І їй відразу захотілося зробити для 
Єлисея добро.

Є непересічні люди серед нас, усередині яких тихо 
горить абсолютно безкорисливе бажання служити ін-
шим. Не так важливо кому ― єпископу чи бездомному. 
Усім, хто потрапляє в поле їхнього зору і потребує допо-
моги. Це на рівні рефлексу, інстинкту. Вони просто не 
вміють інакше.

― Ти знаєш, а цей чоловік ― святий! ― промовила 
жінка.

― Так, ― буркнув літній чолов’яга, не відриваючись 
від свого заняття: він наточував серпа.

― Ми могли б зробити для нього кімнату. Для відпо-
чинку. Невеличку... Таку, щоб помістилося ліжко, стіл та 
стілець. ― Жінка на мить припинила обертати веретено 
з пряжею. Вона підняла обличчя й пильно подивилася 
на чоловіка. ― Чуєш?

― І здалося воно тобі! Та він і так постійно в нас ве-
черяє! ― Роки, прожиті разом, перетворили гарячого 
юнака, якого вона знала, на втомленого працею скеп-
тика.

― З ним Бог! Хіба ти не розумієш? Єлисей повністю 
віддав себе служінню. Кажуть, він був не з бідної сім’ї, 
мав багато поля й худобу. Але усе залишив ― знаєш для 
чого? Щоб лити воду на руки Іллі. Такі люди заслугову-
ють на пошану!

― Як хочеш! Мені то що? Скажи слугам...
Хто зрозуміє серце жінки? Її думки, що, немов 

пуп’янки, розпускаються і стають пишними квітами з 
ароматом доброти... Кімната була побудована. Вона бу-
ла схожа на щире серце шунамітянки, завжди раде при-
йняти гостей.

Безкорисливість ― це та річ, яка помітна не відразу. 
А знаєте, багато людей роблять комусь добро з думкою: 
«Колись і я до нього за чимось прийду!» Та тільки не во-
на. Ця жінка більше схожа на тих, хто звик надіятися на 
власні сили, а не чекати небесної манни.

Єлисей сидів за столом. Він думав... про людей. Зу-
стрічав їх десятками, сотнями... Убогих, хворих, зра-
джених, розчарованих... Більшість із них щось просили. 
Були й не з бідних. Запрошували на гостину, привітно 
усміхалися. Та на дні їхніх солодкавих зіниць пророк 
безпомилково розрізняв лукавство й користолюбство. 
Тому й обминав десятою дорогою.

І тут ця жінка. Вечеря. Кімната. Він добре знав на 
смак підлабузництво. Ні, вона не з таких. Її погляд чис-
тий і повний співчуття.

― Ґехазі! Ґехазі! Агов!
― Так, пане!
― Поклич сюди господиню.
Жінка стала на порозі. На її одязі були помітні сліди 

борошна, руки пахли хлібом. В очах запитання:
― Ось я, мій пане! Щось потрібно?
Єлисей відповів не відразу. Він підбирав слова.
― Ти старанно піклувалася про нас. Скажи, чим тобі 

віддячити?
― Пане, мені нічого не потрібно... Для мене це за 

честь.
― Я можу поговорити з царем про твої потреби. Або 

з воєначальником. Твої сини служать у війську?
― Пане, я живу серед свого народу, працюю своїми 

руками. У мене все є...



Ззовні усе виглядало саме так. Але... щось таке со-
кровенне промайнуло в погляді жінки, чого не міг не 
помітити проникливий зір пророка. Так, у неї все було. 
Усе, чого можуть досягнути людські зусилля, невтомна 
праця. Але було одне, у чому люди безсилі, чого не міг 
дати ніхто, про що вже забула мріяти... Те, про що зна-
ла тільки вона... і Бог. Жінка пішла. А Єлисей залишився 
наодинці зі своїми думками. Раптом його майже вирвав 
із глибокої задуми голос Ґехазі, як відлуння Божого від-
криття, що на мить раніше обпалило душу вогнем:

― Пане, у неї ж немає дітей...

Чудо в Шунамі
Я знаю одну гарну сім’ю, просто ― хороших і щирих 

людей. Їхній дім не виглядає багатим, але він багатий 
дитячим сміхом і любов’ю, що значно цінніше.

Якось одна з їхніх донечок захворіла. Відвідавши її в 
лікарні, побачивши ситуацію, я відчув, що зайвих кіль-
ка гривень тут не завадять. Серце стиснулося від німого 
безсилля ― сам якраз був «на мілині», метався в пошу-
ках роботи. Виходячи з лікарні, я мав велике бажання 
допомогти і не мав жодного уявлення ― як. Тільки одна 
обірвана думка, як зітхання: «Боже, якби Ти... то я б...»

Ну що ж, для Бога «якби» не буває. Ближче до обіду 
зустрічаю у місті друга. Спілкуємося про те, про се... Рап-
том він каже: «Слухай, мені дали на роботі премію, над-
бавку. Я маю бажання тебе благословити ― віддати по-
ловину». Як грім серед неба! У такі хвилини, без пере-
більшення, відчуваєш фізичну присутність Бога. Це була 
досить значна сума ― як для мене, так і для тієї сім’ї.

І що ж... Ага, якби все було так просто! Легко хотіти 
віддати гроші, яких у тебе немає. А от коли тримаєш у 
руках... Легко віддати зайве. А коли і самому потрібно... 
Буду чесним, думку «залишити частину собі» я зарубав 
не відразу, але остаточно. Надто явною і швидкою була 
Божа відповідь на невисловлену молитву.

Я дякую Богу, що Він дав мені сили вчинити правиль-
но. І знаєте, що? Наступного дня я знову зустрів того ж 
друга. Він сказав: «Не можу знайти собі місця, ніби не 
довів справу до кінця. Відчуваю, що повинен віддати 
тобі й другу половину...» У той день я дещо зрозумів...

Бог просто не може пройти повз людину, яка віддає. 
І коли твоє серце вільне від неправильних мотивів, ко-
ли ти просто благословляєш тим, чим тебе благословив 
Господь, і відразу ж обертаєшся, щоб піти... Усе ― нікуди 
не втечеш, тебе обов’язково наздожене Божа нагорода.

...Жінка іноді згадувала слова Єлисея, сказані на про-
щання: «Пройде рік. У цей самий означений час ― ти 
обійматимеш СВОГО СИНА!» Частина її не могла, не смі-
ла вірити... Частина її хотіла забути ці слова й більше ні-
коли не згадувати: це неможливо, неможливо... Інша 
частина трималася за них ― відчайдушно, до крові, усу-
переч реальності та здоровому глузду.

Я не знаю і ніколи не дізнаюся, що означає для жінки 
тримати маленьке життя, яке було її частиною. Яке за-
родилося в ній і жило. У якому вона бачить зміст свого 
існування і своє покликання. Я не знаю, що відчула шу-
намітянка, коли це життя уперше дало про себе знати з 
її нутра. Не знаю, як вона себе обманювала, як намага-

лася це пояснити ― аж поки не лишилося сумнівів: вона 
вагітна. Бог ― вірний!

Я можу тільки уявляти той день, коли в їхньому домі 
вперше залунав крик новонародженого й жінка притис-
нула до своїх грудей найдорожче, що може мати люди-
на на землі. Можу тільки здогадуватися про те, як чутка 
охопила все місто: «У неплідної ― дитина! У постаріло-
го ― син!» І як замкнулися уста заздрісників, які рані-
ше говорили: «Бездітна! Прокляття!» Так сталося. Бо так 
зробив Бог!

Чому помирають обітниці?
Усе це було ніби вчора... А сьогодні вона, розхриста-

на й відчайдушна, із невідворотністю випущеної стріли 
прямує до Божої гори. Ні, вона не плаче. Усі свої сльози 
вона виплакала вже дуже давно. Сльози тут ні до чого. 
Це інший рівень віри. Це ― здійснення сподіваного!

Усе це схоже на жахливий сон. У голові проносяться 
події останнього дня. Ранок. Обійми заспаного малюка. 
Тепле молоко. Недоїдений корж. Великі від цікавості 
оченята. Ще невмілі спроби допомогти батькові. Катан-
ня на овечці. Веселий сміх. А потім він пішов до батька 
на поле. Якби знала тоді, ніколи б не відпустила від се-
бе! Назад його приніс слуга. Блідого, майже непритом-
ного... Вона сиділа, тримала його на руках і молилася. 
До полудня. А потім він помер...

Щось тут не так. У всій цій історії. Ніби... так не мало 
бути!

Залишивши шунамітянку на деякий час, я хочу поста-
вити своє головне запитання: «ЧОМУ ПОМИРАЄ ТЕ, ЩО 
ПОДАРУВАВ ГОСПОДЬ?!» Майже без причини, раптово, 
безповоротно... Без жодного пояснення, без прощань і 
пробачень. Ви не запитували себе: «Чому в моєму житті 
помирають Божі обітниці, що тільки почали збуватися?»

Ні, ні. Знаєте що? Ви не відбудетеся стандартною від-
повіддю: «На все Божа воля!» Перш за все тому, що Бо-
жа воля ― це конкретна інформація, а не абстрактне по-
няття. І якщо апостол Павло міг із упевненістю сказати, 
що колючка в його тілі допущена Богом, лише отримав-
ши відповідь у дусі після трьох (я вірю ― напружених) 
молитов, то чому ми думаємо, що можемо чинити інак-
ше? Приклад апостола не підходить будь-кому, воля Бо-
жа ― не шаблон, вона особлива для кожної людини й 
кожної окремої ситуації. І коли кажемо: «Що Бог захоче, 
те й зробить», «Хто повинен спастися, той спасеться» і 
т. п., це свідчить лише про те, що ми не зробили нічого, 
щоб чітко і ясно зрозуміти Божі наміри, а просто хова-
ємося від відповідальності за, на перший погляд, пра-
вильними «духовними» фразами. 

Я вірю, що Бог ― суверенний у Своїй волі. Але не 
менш щиро переконаний, що можу називати Його сво-
їм Батьком! Батьком, Який «багатий на милосердя» 
(Еф.2:4). Батьком, Який «полюбив світ» (Ів.3:16). Бать-
ком, Який «Сина Свого не пожалів» (Рим.8:32). І я ніколи 
не повірю, що Він не хоче, як будь-який земний батько, 
щоб Його діти були здоровими, щасливими, успішними. 
Ніколи не повірю, що Йому подобається спостерігати 
за стражданнями. Тим більше абсурдною й неприпус-
тимою здається думка, що Бог дає, щоб потім забрати, 



ніби знущаючись над людиною. Якщо Господь спасає, 
то назавжди, якщо зціляє ― то остаточно, якщо любить 
― то безумовно! Ніде в Біблії я не бачив тексту дрібним 
шрифтом, згідно з яким термін дії обітниць збігає з ча-
сом.

Справа в тому, що словами «на все Божа воля» хрис-
тияни часто виправдовують власну пасивність, забу-
ваючи, що у виконанні обітниць є і наша сторона. Чи 
пам’ятаєте ви, що Йов, повністю впокорившись перед 
Богом («Господь дав, і Господь узяв... Нехай буде благо-
словенне Господнє ім’я!»), все ж не опустив руки і не 
здався. Як це ― раптово втратити усе? Чому? За що? Ви 
теж у подібних випадках думаєте про Божу кару? Не по-
спішайте робити подібні висновки, навіть якщо всі «до-
брозичливці» в один голос переконують вас у цьому. 
Йов міцно тримався за руку Відкупителя, Якого він знав! 
Крізь свій біль і нерозуміння шукав Його. Надприродна 
віра підказала Йову, що Боже серце зовсім не бажає для 
нього такого кінця. 

А пам’ятаєте жінку, що боролася з хворобою 12 ро-
ків? Це ж скільки разів можна було розчаруватися і ска-
зати: «Усе! Я вже ні у що не вірю! Мені вже ніхто не до-
поможе!» Інший чоловік був 38 років (!) прикутий до по-
стелі. Боже, як мене надихають ці приклади Євангелії! 
38 років ― не здаватися! І, коли збурено воду, ― роби-
ти чергову відчайдушну спробу, повзти з останніх сил... 
Виходить, не було Божої волі, щоб ці люди померли у 
своїх хворобах. Виходить, випробування були дані їм на 
певний період, а не на все життя. Звичайно, є й проти-
лежні ситуації, та вони швидше становлять виняток, а 
натомість ― часто сприймаються як правило.

«На все Божа воля...» Іноді, коли так кажемо ― про-

валюємо найважливіший екзамен у житті! Тому що Бог, 
можливо, якраз хоче побачити: наскільки ми цінуємо 
те, що Він нам дав? Наскільки легко погодимось це від-
дати? Наскільки мужньо будемо відстоювати? Ви за-
мислювались, що є речі, які Бог нам дав для того, аби ― 
нікому їх не віддали? Щоб берегли їх і захищали будь-
якою ціною!

Немає Божої волі на те, щоб гріх поневолював люди-
ну, немає Божої волі, щоб Його дітей сковувала депре-
сія, немає Божої волі, щоб занепадало доручене Ним 
служіння. І навіть багато хвороб, у яких живуть христия-
ни, звикнувши до ліків як до щоденного хліба, повинні 
були б піти в ім’я Ісуса Христа, якби з ними не погоди-
лися. ТА ЧИ ГОТОВІ МИ БОРОТИСЯ ЗА БОЖІ ОБІТНИЦІ?

Звісно, я зовсім не маю на увазі вчення процвітання. 
Думаю, жоден мудрий батько не хоче, щоб його діти бу-
ли розбалувані. Виховання передбачає привчання дітей 
до самостійності через долання перешкод, дисципліну-
вання працею тощо. Я вірю, що саме для цього в наше 
життя і приходять випробування ― для навчання. І Обі-
цяний край, якого Бог «дав» (5М.26:9) євреям, не діс-
тався їм просто так. Господь уводив Свій народ боями, 
«щоб навчити їх війни». Тому я не кажу: «Бери вірою, 
проголошуй і вимагай!» Я кажу: «Борися, страждай, іди 
до кінця, не здавайся і перемагай!»

У цьому разі все залежало не від Бога, а від реакції 
матері на смерть дитини. Саме її віра була рушійною си-
лою, яка перетворила, здавалося, уже поставлену крап-
ку на знак питання, а потім ― і на знак оклику!

Замкнена горниця
Нелегко хоронити мрії. Особливо ті, до яких уже до-

*  *  *
О світанкові битви! Як вас мало!
Як мало тих безлюдних берегів,
Де обосічний меч і смертоносне жало
Стрічаються в бою заклятих ворогів!

Де кольором вогню забарвлюється небо
І серце час рече, немов секундомір...
І легко знемогти, а вистояти ― треба!
Не смерті ― а своїм сльозам наперекір.

Я хочу більше вас, громи і землетруси, ―
Усім своїм єством ввібрати вашу міць!

І хтось нехай живе, а я померти мушу,
Щоб небом прорости з розширених зіниць.

Якщо я не помру, я більше не проллюся
Рядками на папір, червоними, як кров.
Тому ― цей берег мій, тому я не здаюся,
Тому я заберу все те, за чим прийшов!

Чекаю вас, шторми, могутні слуги смерті!
Хоч я, мабуть, смішний супроти ваших хвиль...
Регочете? Дарма ― моя душа безсмертна.
На ній лежить печать Володаря Стихій!

Дмитро ДОВБУШ



торкнувся, відчув їхній смак. Ті мрії, які вже обпекли на-
ші щоки своїми гарячими вустами, які вже пробігли сво-
їми ніжками по нашій долівці, які вже напоїли наш слух 
своїм солодким щебетом.

Вона взяла свої мрії і замкнула їх на замок. Замкнула 
від усіх, хто міг би допомогти їх поховати. Від чоловіка 
й від слуг. Від друзів і від ворогів. Вона заховала їх на 
самому сокровенному дні свого серця. І відмовилася ві-
рити своєму розуму, який говорив: «Надії нема!»

Не перестаю захоплюватися сильним характером 
цієї жінки. Її тверезим баченням життя. Вона кинула ви-
клик реальності, обставинам, самій смерті. Вона сказа-
ла: «Я не погоджуюся з тим, що моя дитина мертва! Я 
буду боротися! Я піду до пророка. Не новомісяччя? До-
бре! Не субота? Нічого! Я не здамся!» Для неї все зни-
кло й залишилася тільки замкнена горниця позаду та го-
ра Кармел попереду. А між ними ― дорога. І багряний 
сум мовчазного неба ― вгорі...

Як пересуваються гори?
Цікаво, як сприйняли учні слова Христа про віру з гір-

чичне зерно, яка здатна примусити гору перейти з од-
ного місця на інше? Можливо, це відклалося в їхній сві-
домості як чергова загадка, ребус без пояснення, яких 
назбиралося вже немало за час подорожей з Ісусом. 
Вони пізнали значно пізніше, коли їхніми руками зціля-
лися хворі й уставали мертві, що живе зерно віри здатне 
проломити найміцнішу товщу реальності й принести на 
землю надприродний вимір неба.

...Ще вранці Єлисей відчув, що сьогодні буде зустріч. 
Він не знав, хто це буде, але розумів, що в несвяткові 
дні зазвичай приходять люди з терміновими потреба-
ми. Тому, коли вдалині з’явився силует шунамітянки й 
око стало впізнавати обриси давньої знайомої, Єлисей 
відразу відправив Ґехазі назустріч, розпитати, що трапи-
лося. Слуга передав запитання господаря:

― Єлисей послав мене запитати: чи все гаразд із то-
бою, чи здоровий твій чоловік і дитя?

― Усе гаразд! ― Була відповідь.
Сьогодні жінка з Шунаму дає нам серйозні уроки. 

Горниця її серця залишилася зачиненою для Ґехазі ― 
людини, що не мала ні бажання її зрозуміти, ні влади 
й здібності їй допомогти. Вона чітко відрізняла Божих 
святих від випадкових людей.

Вона йшла до того, через кого Бог дав їй сина. І коли 
припала до його ніг, уже ніякий Ґехазі не зумів би відтяг-
нути скорботну матір. Вона поставила тільки одне залі-
зобетонне запитання: «Чи просила я сина у пана?» Без-
компромісно. Єлисей усе зрозумів. «І він устав і пішов за 
нею» (2Цар.4:30).

Її віра невидимими канатами притягувала гору Кар-
мел до замкненої горниці в Шунамі.

Похорон, який не відбувся
Хлопчик лежав на тому самому ліжку в тій самій кім-

наті, двері якої у своїй щирості колись відчинила шуна-
мітянка перед Єлисеєм. Це промовляло без слів. Єли-
сей теж нічого не казав, просто зачинив двері. Це озна-
чало ― він буде боротися до кінця.

І йому таки довелося поборотися, перш ніж хлопець 
знову вдихнув у себе повітря. Він повинен був жити! Він 
жив. Тому що його матір не здалася. «І ввійшла вона... 
і вклонилася до землі. І взяла сина свого та й вийшла» 
(2Цар.4:37).

Її віра була схожа на віру Авраама, бо не зупинилася 
навіть перед фактом смерті. Її молитва була подібна до 
молитви Якова: «Не відпущу, поки не благословиш!» І 
вона вирвала свого сина з обіймів шеолу. Тепер це іс-
торія...

А сьогодні в кожного з нас свої замкнені горниці, свої 
догораючі мрії, свої гори, які потрібно пересунути, своя 
віра з гірчичне зерно... І те саме Багряне Небо, що ніко-
ли не зводить із нас Своїх мудрих очей.

Не так давно мене почав турбувати постійний голо-
вний біль, який заважав зосереджуватися на роботі й 
взагалі жити. Через тиждень безуспішних спроб само-
лікування я з великою неохотою вирішив піти до ліка-
ря. Та під час однієї з особистих молитов я раптом дещо 
згадав: точнісінько такий самий стан здоров’я в мене 
вже був ― 6 років тому. Перед наверненням до Бога я 
мав хворе серце і жодного дня не міг нормально про-
жити без ліків. Та після моменту покаяння всі симптоми 
зникли, так що й сам не знаю, коли і як отримав зцілен-
ня. І ось ― воно повернулося. Чому? Вирішив: я не від-
дам те, що Бог уже зробив ― раз і назавжди! У кожній 
молитві я звертався до хвороби і протистояв їй. Відразу 
скажу, що я не є досвідченим практиком у подібних ре-
чах і можливо й робив щось неправильно, але знаю од-
не: через кілька днів головний біль покинув мене, так, 
як і прийшов.

Епілог
Звичайно, не в усіх деталях я можу бути правий під 

час своїх роздумів. Я малював можливий перебіг подій, 
намагаючись передати саму атмосферу випадку в Шу-
намі, зосередити увагу на істинах, закладених у цій іс-
торії.

І на завершення хочу дуже вас попросити: не пере-
ставайте боротися за свої мрії ― ті, які походять зі щиро-
го серця і чистих поривань! Бо вони закладені в нас Са-
мим Батьком. Спостерігаючи за людьми, що ходять до 
церкви, я помітив, що багато з них втратили надію. Ні, 
вони цього не кажуть. Вони продовжують відвідувати 
зібрання, молитися, піднімати руки за потреби... Але в 
якийсь момент щось всередині них обірвалося ― і вони 
давно вже не чекають відповіді з Неба, давно перестали 
вірити у зміни.

Якщо ви опинилися в ситуації старшого синагоги Яі-
ра і в розгубленості зупинилися на півдорозі, вражені 
жахливою новиною, будь ласка, почуйте слова Божого 
Сина: «Не бійся, тільки віруй!» Не бійтеся йти далі, не 
бійтеся продовжувати боротьбу, не бійтеся вірити, не 
бійтеся насмішок людей, не бійтеся повиганяти з дому 
голосільників і запросити у вашу горницю лише Його.

Адже йти чи не йти до кінця ― залежить тільки від 
вас.

Дмитро ДОВБУШ



Що б ви відповіли, якщо б я по-
ставив вам приблизно таке запитан-
ня: «Яке слово для вас найстрашні-
ше в людському лексиконі?» Ну, або 
що, імовірно, могли б відповісти ме-
ні люди, якби я поставив їм подібне 
питання? Особисто я думаю, що пе-
редбачувані відповіді можна було б 
згрупувати за категоріями, тому що 
переконаний, що деякі з них були 
б однаковими. Люди, в основному, 
бояться одного і того ж самого.

Хтось сказав би, що найстрашні-
шим словом є «війна»! Усю його гли-
бину й трагічність розуміє, напевно, 
тільки той, хто пережив її. І це справ-
ді вагома відповідь. Якась група лю-
дей відповіла б, що найстрашнішим 
словом є «голод». І це також пра-
вильно! Хтось би назвав найстраш-
нішим слово «рак». Хтось, можливо, 
вимовив би слово «смерть». І це теж 
все правильно. Слова, справді, до-
сить драматичні. Однак...

Я останнім часом багато розмір-
ковую про це. І ось до чого я прий-
шов. Найстрашнішим словом у люд-
ському лексиконі особисто я назвав 
би слово «даремно». На вигляд воно 
не здається таким уже й страшним у 
порівнянні з попередніми словами. 
Однак, це тільки на перший погляд. 
Воно досить підступне і вміє чекати. 
І за своєю природою воно є вбивчим 
для особистості людини. Шкода, що 
розуміємо ми це іноді надто пізно.

Знаєте, мене свого часу дуже ди-
вувало, що серед самогубців є чи-
малий відсоток мільйонерів. «Їм-то 
чого не вистачало? ― Іноді думаємо 
ми. ― Нам би їхні проблеми!» А на-
справді їхньою справжньою пробле-
мою виявилася безглуздість їхнього 
буття й гірке усвідомлення того, що 
життя витрачене на речі другорядні 
і що, зрештою, вони прожили його 
даремно! Вони зрозуміли, що про-

пустили щось дуже важливе, і все їх-
нє попереднє життя здалося порож-
нім і беззмістовним. «Даремно» 
― це слово можна написати на над-
гробних каменях половини людства 
і... ми не помилимося в своїй оцінці.

Але і це ще не найголовніше! Те, 
що переживають люди, часом є тіль-
ки блідим відбитком того, що іноді 
переживає Сам Бог. Ми створені за 
образом і подобою Його, а значить 
― наші емоції споріднені. Хто знає, 
чи не є те ж саме слово найстрашні-
шим словом і в Божому лексиконі? 
Утім, навіщо здогадуватися. Звер-
німо увагу на кілька місць Писан-
ня ― і, можливо, ми побачимо Бо-
же серце з несподіваного боку. «І Я 
відповів: Надаремно трудивсь Я, на 
порожнечу й марноту зужив Свою 
силу...» (Іс.49:4). «Спалилося духа-
ло, від огню зникло оливо, надармо 
старанно розтоплювано, бо злих не 
відділено...» (Єр.6:29). А ось слова 
Самого Христа: «Та тепер вони бачи-
ли, і зненавиділи і Мене, і Мого От-
ця. Та щоб справдилось слово, що в 
їхнім Законі написане: Мене безпід-
ставно зненавиділи!» (Ів.15:24,25).

На наших зібраннях ми співає-
мо гімн. Називається він за першим 
рядком: «В багрянице стоишь…» 
Його другий куплет звучить так: «Но 
не телом скорбишь Ты, Спаситель 
людей, хоть позорная пытка ужасна: 
в страшный час для Тебя несравнен-
но больней знать, что жертва для 

многих напрасна». Я розумію, це не 
Боже Слово. Однак, як ми щойно з 
вами прочитали, це в дусі Писання. 
І це правильно передає найбільше 
розчарування Божого серця стосов-
но того, що Він намагався зробити 
для людей.

І, здавалося б, який після цього 
в нас є шанс на Божу прихильність? 
Але... не поспішайте! У Біблії є ще 
одне місце, яке змушує мене тремті-
ти кожен раз, коли я читаю його. Це 
з Послання Якова, 4:5: «Чи ви дума-
єте, що даремно Писання говорить: 
Жадає аж до заздрости дух, що в нас 
пробуває?» Для уважного читача це 
звучить так: «Мої численні зусилля 
виявилися даремними! Але Я не пе-
рестав любити вас! І якщо Я кажу в 
Писанні, що люблю, то це не просто 
так! Це не даремно!»

Подякуйте ж нашому доброму 
Богові за те, що свого часу Він нам 
дав здоровий глузд, щоб прийняти 
жертву Його Сина за наші гріхи! І що 
найстрашніше слово в людському 
лексиконі тепер нас зовсім не стосу-
ється! Усе, що Він зробив для нас, не 
даремно! І це усвідомлення ― най-
кращий стан нашого серця.

Михайло ЮНАКОВСЬКИЙ

Найстрашніше 
слово



Пустеля — підготовка до 
боротьби

Майлс МОНРО

Вихід євреїв з Єгипту має неймовірну схожість із сучасним процесом роз-
витку окремих людей, общин і цілих націй. Сьогоднішні чоловіки та жінки 
повинні пройти через ті ж три етапи процесу звільнення, які пройшов єврей-
ський народ під проводом Мойсея.

Дорога до розуміння відповідальності простягається через весь світ до 
Чорного моря, а звідти йде до Синайської пустелі, потім пересікає річку Йор-
дан і закінчується в землі обітованій.

Отож, перший етап звільнення — це рабство чи Єгипет. Другий — охоплює 
період, проведений ізраїльтянами в пустелі, і третій етап — перехід через 
Йордан в край, обіцяний Богом. Ці етапи  здобуття свободи обов’язкові для 
кожної нації, великої чи маленької; для кожної людини, молодої чи старої.

Біблійні образи



Єгипетський етап
Єгипетський етап — це рабство. 

Ізраїль перебував у єгипетському 
рабстві близько чотирьох  сотень 
років. Десять поколінь ізраїльтян 
зазнали утисків та пригноблення. 
Ними розпоряджалися як власніс-
тю. У Другій книзі Мойсея, 1:11-14, 
описується життя синів Ізраїлевих у 
рабстві: «І настановили над ним на-
чальників податків, щоб його гноби-
ти своїми тягарами… І Єгипет змушу-
вав синів Ізраїля тяжко працювати. І 
вони огірчували їхнє життя тяжкою 
працею коло глини та коло цегли, і 
коло всякої праці на полі, кожну їх-
ню працю, яку змушували тяжко ро-
бити».

Непосильна праця, знущання й 
приниження змусили євреїв заво-
лати про свободу: «...Ізраїлеві сини 
стогнали від тієї роботи та кричали. 
І їхній зойк через ту роботу донісся 
до Бога. І почув Бог їхній стогін» (2 
М. 2:23-24). Бог виховав визволите-
ля в самому серці Єгипту — в пала-
ці фараона. Знайдений фараоновою 
дочкою в кошику, що плив по воді 
Нілу, і вихований нею як власний 
син, Мойсей мав стати вибавителем 
Ізраїлю від багатовікового рабства. 
Покликаний зі степів Мідіянських у 
віці вісімдесяти років, Мойсей над-
природнім способом був викорис-
таний як попередник Ісуса Христа, 
щоб показати всім людям, що всі їх-
ні спроби отримати спасіння звичай-
ним шляхом приречені на невдачу. 
Мойсей зробив спробу звільнити 
ізраїльський народ за допомогою 
власної стратегії, вбивши єгиптяни-
на. Але ця спроба закінчилася тим, 
що йому довелося рятувати власне 
життя втечею з Єгипту.

Досвід Синайської пустелі свідчить 
про надприродну Божу турботу

Коли Мойсей чи його брат Аарон 
піднімали пастушачий посох, Бог пе-
ретворював його в інструмент звіль-
нення. Страшні кари, метою яких 
було показати всім людям чудесну 
силу Бога, упали на Єгипет. Але й 
після того, як сини Ізраїлеві вийшли 

з Єгипту і вирушили в путь до землі 
обітованої, надприродні чудеса про-
довжували супроводжувати їх про-
тягом всієї подорожі по пустелі: Чер-
воне море розступилося перед ни-
ми; з неба падала манна; вогненний 
стовп освітлював їм шлях уночі, а 
вдень хмара дарувала прохолоду; 
каміння давало воду; одяг ізраїльтян 
залишався новим і чистим. Усі ці ве-
ликі Божі чудеса стали уособленням 
майбутнього спасіння у Христі, яке 
ми маємо сьогодні. Людство спа-
сенне чудесною Божою благодаттю, 
а не релігійними вчинками людей. 
Звільнення — завжди чудо.

Живучи серед людей, Ісус довів 
реальність Божої любові й благодаті 
за допомогою численних чудес, які 
Бог творив через Нього. Він ходив 
по воді, зціляв хворих, наповнював 
риболовні сіті рибою, годував безліч 
людей, втихомирював розбурхане 
море й піднімав мертвих Своїм сло-
вом. Потім Він пролив Свою кров, 
помер і воскрес знову, щоб спасти 
нас, не запитуючи на це нашого до-
зволу.

Людство не може саме себе спас-
ти. А Ісус може. Від нас вимагається 
лише прийняти Його — і тоді Він спа-
се нас. Ми не можемо померти ради 
самих себе, і немає такого доброго 
діла, яким ми можемо «заробити» 
собі спасіння. Ісус зробив усе, що 
мав зробити, щоб звільнити нас від 
гріха (від Єгипту).

Варто було лишень Мойсеєві під-
няти жезл, як Бог починав творити 
надприродні чудеса й знамена, по-
силаючи на Єгипет біди, які, зре-
штою, упокорили грізного правите-
ля й вивели синів Ізраїлевих з гли-
няних хижок в Синайську пустелю. 
Звільнення ізраїльтян не сталося в 
результаті природних чинників. Во-
но було надприродним.

Використовуючи надприродний 
спосіб, Бог виводить полонених з 
рабства. Він посилає Святого Духа 
для підтвердження того, що Він ре-
альний. Змінюючи наші серця, Він 
творить з нашої внутрішньої люди-
ни нову істоту. Апостол Павло пише: 

«Тому то, коли хто в Христі, той ство-
ріння нове, стародавнє минуло, ото 
сталось нове!» (2 Кор. 5:17). Тільки 
Богу під силу таке чудо. Потім Він 
веде нас до наступного етапу звіль-
нення, розділяючи перед нами води 
нашого «Червоного моря».

Етап Червоного моря
Другий етап веде до Червоного 

моря, за яким завжди починається 
пустеля. Пам’ятайте: Бог не повів 
ізраїльтян з Єгипту прямо в Ханаан. 
Спочатку Він хотів, щоб вони звіль-
нили свій розум від впливу «Єгип-
ту». 

Саме в Єгипті Бог започаткував 
Свої чудеса вибавлення. Ізраїль пе-
ребував в безпеці в той час, коли 
довкола від неймовірних бід гинули 
єгиптяни. Але тільки в Синаї Бог став 
творити чудеса забезпечення блага-
ми. Синайський етап характеризу-
ється дивовижною Божою опікою.

Багато хто розглядає цей період в 
історії Ізраїлю як час втрат, розчару-
вань та мрій, які не збулися. По суті, 
для дорослих ізраїльтян, чиє мис-
лення було отруєне довгими рока-
ми рабства, це так і було. Але саме 
там, у пустелі, Бог утішав і в достат-
ку постачав синам ізраїлевим усе 
потрібне. Якщо згадати наші перші 
роки ходіння у вірі, то ми так само 
харчувалися надприродною Божою 
манною. У цей період Він нас усім 
забезпечує, нічого не вимагаючи 
взамін. Якщо ми чесні у своєму праг-
ненні пізнати Бога, потребуємо Його 
надприродної сили, то Він здобуде 
нам воду з каменя, у якому, згідно 
із законами природи, її не може бу-
ти. Бог буде давати нам те, чого ми 
потребуємо, разом із їжею, одягом і 
дахом над головою. Поки ми немов-
лята у вірі, Бог дає Свою благодать. 
Незважаючи на те, що Ізраїль зне-
важав Бога, нарікав на Мойсея, ба-
жаючи повернутися назад у Єгипет, 
Бог не переставав турбуватися про 
нього, надприродно забезпечуючи 
їжею, водою та одягом.

Бог готуватиме вас для отриман-
ня обітниці, а пустеля — шлях до 



краю Ханаанського. Ось чому чу-
деса будуть супроводжувати ваше 
ходження по пустелі. Ізраїльтяни 
могли б блукати довкола землі Ха-
наанської, яка простяглася всього 
лиш трохи більше місяця шляху від 
них, скільки завгодно, тому що всі 
їхні потреби були задоволені. Пусте-
ля — саме те місце, де звершується 
спасіння. Одразу ж після викуплен-
ня з рабства гріха, вас чекає багато 
чудес у житті, служінні, церкві та біз-
несі. Багато звільнених людей пере-
живають період раптового успіху в 
усіх своїх починаннях. Перші три мі-
сяці вони переживають дивовижний 
підйом і захват. Їм починає здавати-
ся, що мільйони доларів потечуть 
їм у кишені. Але цей період швидко 
минає, раптом джерело Божих благ 
пересихає, і, якщо вони не стали зрі-
лими в пізнанні Божих істин, їх чекає 
багато розчарувань на життєвому 
шляху, у служінні й бізнесі.

Бог не довіряє тим, кого недавно 
звільнив, — особливо тим, хто як і 
раніше, лінивий і духовно безвідпо-
відальний. Вони погано знають Бі-
блію і, відповідно, не можуть керу-
вати своїм життям. Вони не вміють 
мислити творчо і мотивувати свою 
поведінку. Такі люди не можуть впо-
ратися з духовним тиском, життє-
вими труднощами й вимогами сво-
боди. Їм потрібний хтось, хто міг би 
турбуватися про них, вирішувати їхні 
проблеми, тому Бог не може дозво-
лити в такому дусі ввійти в Ханаан. 
Ось як Бог пояснює Мойсеєві Своє 
рішення провести ізраїльтян через 
пустелю: «… щоб не пожалкував той 
народ, коли він побачить війну, і не 
вернувся до Єгипту» (2М.13:17).

Дехто просить Бога одразу ввести 
їх у те місце, яке Він показав їм у Сво-
їй обітниці. Сьогодні багато хто слу-
жить не там, де цього хоче Бог. Вони 
не навчалися в Синайській пустелі, 
тому через них так багато проблем 
у церкві: вони постійно помиляють-
ся, падають, руйнують усі справи, які 
їм доручають. Вони присвоюють со-
бі титули, на яких не мають права, 

тому що не склали Божого іспиту в 
пустелі.

Бог ніколи не доручить вам спра-
ви без підготовки, тому в землі обі-
тованій так багато немовлят, котрі 
спотикаються, роблять вигляд, що 
успішно грають певну роль, отриму-
ють за це гроші й живуть як грішни-
ки. Бог хоче благословити нас тим, 
що обіцяв, але спочатку треба про-
йти обов’язкове навчання в пустелі, 
яке дасть нам право увійти в Ханаан 
(у свободу).

Ханаанський етап
Мойсей визволив народ Ізраїль-

ський від багатовікового рабства, 
а Ісус Навин став Божим борцем за 
свободу. Коли ви будете переходи-
ти через Йордан, Бог буде з вами, 
але коли ви вже опинитеся на про-
тилежному березі, Він захоче, щоб 
ви залишили свої торби для манни 
і взялися за меч. Тепер Його вимоги 
будуть набагато жорсткішими, ніж 
ті, які Він висував до вас у пустелі. 
Його слово до Ісуса Навина стосу-
ється й нас: «Не встоїть ніхто перед 
тобою по всі дні життя твого. Як був 
Я з Мойсеєм, так буду з тобою, не за-
лишу тебе й не покину тебе» (Єг.1:5).

Проблема багатьох віруючих по-
лягає в тому, що вони забувають про 
Бога. Вони не відчувають Його при-
сутності, тому що в них немає для 
Нього часу. Нам потрібно приходити 
до Нього щодня як до Свого Отця. 
Він понад будь-яке рабство. Він ніко-
ли не покине нас. Усе, що Він обіцяв, 
виконає. Усе буде, як раніше, але Він 
чекає, що за Йорданом ми засучимо 
рукави й самі візьмемося за роботу. 
Його ставлення до громадян землі 
обітованої буде зовсім іншим, ніж 
до мешканців пустелі.

Бог сказав Мойсею розділити во-
ди Червоного моря жезлом, а Ісу-
су Навину звелів вести народ через 
води Йордану. За Мойсея Бог давав 
хліб з неба, а за Ісуса Навина звелів 
ізраїльтянам самим обробляти зем-
лю і вирощувати хліб. За Мойсея Бог 

видобув воду зі скелі, щоб напоїти 
спрагнених людей, а ті, хто увійшов 
у Ханаан разом з Ісусом Навином, 
змушені були копати колодязі самі.

Між Мойсеєм та Ісусом Навином 
була суттєва відмінність. Мойсей 
був визволителем, а Ісус — борцем 
за свободу. Мойсей мав звільнити 
Ізраїль від фізичного рабства, а Ісус 
Навин мав увести їх у край обітова-
ний, а згодом — у свободу від раб-
ського мислення.

Бог залишався таким же Богом, 
але Ізраїль уже не був таким, як ра-
ніше, а піднявся на рівень вище. Лю-
ди, які йшли за Мойсеєм, отримува-
ли чудову Божу силу; народ, якого 
вів Ісус Навин, отримав наказ стати 
учасником Його чудесної сили.

Коли настане час увійти у свобо-
ду, води життєвого моря не розсту-
пляться перед вами самі. Як тільки 
ви станете на землю обітовану, Бог 
уже не буде розділяти перед вами 
води моря. Вам доведеться «намо-
чити свої ноги», як ми кажемо, що 
й довелося зробити Ісусу Навину та 
його людям. Вони пішли через води 
Йордану. Їм довелося використову-
вати свою віру.

Якщо ви подорослішали, Він зро-
бить вас частиною Свого чуда. Після 
смерті Мойсея Ісус прийняв коман-
дування людьми. Ізраїль увійшов у 
нову епоху. Бог сказав новому ліде-
ру: «Нехай книга цього Закону не ві-
дійде від твоїх уст, але будеш розду-
мувати про неї вдень та вночі, щоб 
додержувати чинити все, що напи-
сано в ній, бо тоді зробиш щасливи-
ми дороги свої, і тоді буде щастити 
тобі» (Єг. 1:8).

Іншими словами, Бог говорив та-
ке: «Мойсей освятив тебе в пустелі, 
а в Ханаані ти повинен освятити се-
бе сам. Настав час звершувати своє 
спасіння. Ти відповідальний за зна-
ння Мого Слова. Ніхто не буде слід-
кувати за тобою, коли ти ховаєшся 
за ріг, щоб згрішити. Ніхто не буде 
перевіряти, чи ходиш ти в церкву. 
Настав час бути дорослим. Ласкаво 



просимо в Ханаан. Тож берись за ло-
пату, кирку й меча. Час брати на се-
бе відповідальність за власне життя. 
Час іти й працювати».

Будь сильним та відважним
Бути відповідальними — наше 

покликання. Ми повинні знати, хто 
ми, щоб бути сильними. Перша з на-
станов, які Бог дав Ісусу Навину, була 
такою: «Будь сильний та відважний, 
бо ти зробиш, що народ цей посяде 
той Край, що Я присягнув був їхнім 
батькам дати їм. Тільки будь дуже 
сильний та відважний, щоб додер-
жувати чинити за всім тим Законом, 
що наказав був тобі Мойсей, Мій 
раб, не відхилишся від нього ні пра-
воруч, ні ліворуч, щоб щастило тобі 
в усьому, де ти будеш ходити» (Єг. 
1:6,7).

Бог хотів, щоб Ісус знав, що хана-
неї будуть шаленно опиратися і що 
йому буде потрібна вся сила, яка в 
нього є, щоб завоювати цю землю. 
Мойсею Бог не казав: «Будь силь-
ним!» Цими словами Він звернувся 
до Ісуса Навина. Цей же Божий на-
каз стосується й нинішньої Церкви. 
Свобода вимагає від людини сили 
й відваги, вимагає дисципліни. Бог 
закликає всіх віруючих не ставитися 
до Церкви як до модного клубу за 
назвою «Благослови мене». Тепер 
Бог закликає нас бути сильними. Він 
каже, що настав час засукати рукави 
й працювати: копати колодязі, обро-
бляти землю. Небагатьом вдалося 
перейти Йордан, більшість залиши-
лася помирати в пустелі зі своїми по-
свідченями членів клубу «Благосло-
ви мене» й лінивим способом жит-
тя. Візьміть відповідальність за свою 
власну долю на себе.

Бог не приховував від Ісуса Нави-
на, що попереду його чекають важ-
кі випробування, тому й хотів дода-
ти йому мужності. Того ж Бог хоче й 
вам. У процесі вашого росту Бог бу-
де показувати вам те, що вас злякає. 
Він доручить вам ту справу, із якою, 

Він впевнений, ви впораєтеся, хоча 
ваш розум не хотітиме вірити цьому. 

Отож, не бійтеся страху, тому що 
страх — благодатний ґрунт для муж-
ності. Хоробрість — це не відсутність 
страху, а свобода дивитися прямо 
йому в очі. Страх потрібний для хо-
робрості. Божа хоробрість є там, де 
починається страх, тому Богу потріб-
ні люди, які побіжать назустріч жит-
тєвим битвам. І тоді Він наповнить 
нас Своєю хоробрістю та спокоєм. 
З погляду Бога, життєві битви дають 
нам можливість випробувати свій 
потенціал.

Надприродно звільнивши синів 
Ізраїля з Єгипту, Бог оберігав та за-
безпечував Ізраїль, творячи чудеса 
та знамення. Досвід пустелі — це 
суцільні чудеса. Усі фараонові коліс-
ниці, які переслідували ізраїльтян, 
втонули в Червоному морі. Те пер-
ше, що побачили ізраїльтяни, коли 
перетнули Йордан, був Єрихон, який 
вони мали завоювати мечем. І вони 
перемогли. Раніше діти Ізраїля були 
просто спостерігачами Божих чудес. 
Вони бачили, як Бог посилав на Єги-
пет різні кари, розділив води моря, 
посилав з неба манну. Тепер вони 
стали учасниками чуда. Засукавши 
рукави, вони діяли так, як казав їм 
Господь.

Немає більше манни
Закликаючи Церкву двадцять 

першого століття взяти на себе тягар 
відповідальності, Бог веде нас до то-
го місця, де не буде манни небесної. 
Для декого вона вже припинилася, і 
вони подумали, що Бог їх залишив. 
Одного разу все пішло не так — і во-
ни стали запитувати себе, що зро-
били неправильно. Вони вирішили, 
що це все — робота диявола, чи що 
Бог перестав робити чудеса. Але на-
справді Бог хоче, щоб вони почали 
рости.

Цілі церкви намагаються жити 
в пустелі чудес минулих років. Тоді 
варто їм було тільки поставити на-
мет і запросити людей, як приходив 

Бог і творив чудеса. Але в той же час 
Він учив нас зростати в істині Свого 
слова. Деякі зростали, інші — ні. Во-
ни сумують за тими безтурботними 
днями, коли все, що їм було потріб-
но робити, — це з’явитися на сцені, 
решту робив Бог.

Господь хоче, щоб Його слово 
звучало чітко та ясно. «Я з вами, але 
манни більше не буде і безкоштов-
ної їжі також. Настав час залишити 
свої зручні будинки й узяти на себе 
відповідальність Моїх слуг, щоб Я 
міг благословити справу ваших рук. 
Не чекайте чудес, а починайте тру-
дитися самі. Час дорослішати. Зрі-
лість передбачає відповідальність».

Коли народ увійшов в обітовану 
землю, манна перестала падати, ви-
черпалася чудесна вода, що текла зі 
скелі, не було дивовижного одягу, 
який не зношувався. Усе припинило-
ся, як тільки ізраїльтяни скуштували 
плоду землі обітованої. Тепер вони 
стали партнерами Бога в Його чуде-
сах через віру. Тепер їм потрібно бу-
ло ставати відповідальними госпо-
дарями землі обітованої. 

Перемоги, яких ви чекаєте, при-
йдуть, але вам потрібно за них боро-
тися, тому що настав час особистої 
відповідальності. У Ханаані Бог діє 
по-іншому, не так, як Він діяв у пус-
телі. Багато хто залишається в пусте-
лі, тому що не хоче рости. Таке може 
статися й з вами. Може, ви ніяк не 
можете зрозуміти, чому Бог пере-
став діяти у вашому житті рік тому 
чи багато років тому. Він не покинув 
вас, а просто очікує, коли ви почнете 
діяти. Запам’ятайте: щоб виконати 
своє призначення, треба діяти.

Увійшовши в край Ханаану, із-
раїльтянам потрібно було битися з 
хеттами, аммореями та хананеями, 
які жили там. Незважаючи на те, що 
край був обіцяний їм, ізраїльтяни 
змушені були боротися, щоб ово-
лодіти ним. Боротися доведеться й 
вам у Божому краю, що тече моло-
ком та медом.

1



«Прокляття» вчителів
Михайло ЮНАКОВСЬКИЙ

Точка зору



Будь ласка, будьте поблажливі 
до слова «прокляття...» і потерпіть 
його. Я навмисно шукав і знайшов 
таке слово, яке б змусило читача 
звернути увагу на те, що хочу ска-
зати. Мене хвилюють «вбудовані 
проблеми» біблійного дару вчи-
тельства. Іншими словами, разом із 
збудовуючим началом, закладеним 
у цьому дарі, є й деякі особливості, 
які йдуть у комплекті з цією, даною 
згори, здібністю навчати. Їх небага-
то, але всі вони небезпечні для тих, 
хто отримав цей дар. Звідки я знаю 
про них? З Писання та власного до-
свіду! Я відношу себе до біблійних 
вчителів; думаю, у мене це вихо-
дить краще за будь-що інше.

Дар учительства — це дуже важ-
ливий дар! Без нього в помісній 
церкві, навіть при зацікавленому 
читанні й вивченні Божого Слова, 
люди не завжди розуміють прочи-
тане. У кожному новому поколінні 
Господь піднімає вчителів Біблії, які 
знову й знову «працюють» задля 
оновлення інтересу людей до Свя-
того Письма, маючи здатність так 
(!!!) пояснювати його, що в народу 
Божого це викликає захоплення й 
бажання слухати Слово знову й зно-
ву. А також знову читати Біблію!

Але в цьому дарі є щось, що за 
відсутності характеру або загальної 
вірності біблійній істині може не 
тільки закреслити все хороше в цьо-
му служінні, але й посприяти тому, 
що сам учитель «відпаде від віри», 
якщо він не пильнує. І сьогодні я го-
ворю про це тільки з однією метою, 
щоб усі ми ще більш ретельно мо-
лилися за наших учителів, аби їх не 
спіткало нічого з нижческазаного.

Дозвольте мені, говорячи про 
ці проблеми, вживати займенник 
«ми». Це буде більш чесно. «Ми» 
— означає, що я теж у цьому числі, 
що я усвідомлюю це в собі, і хотів би 
застерегти інших від того, що вони, 
ймовірно, уже й самі давно виявили 
в собі. Просто, сьогодні я вирішив 
поговорити про це відкрито.

Отже, перша «вбудована небез-
пека» дару вчительства: «Ми зна-
ємо, як правильно, але не завжди 
самі так робимо!» Ми підсвідомо 
вважаємо себе живими храните-
лями істини. Для нас важлива сама 
істина. Ми готові «кинутися з кула-
ками» на кожного, хто намагаєть-

ся протиставити істині свою власну 
думку. Для нас, виявляється, не так 
важливо знати шлях застосування 
істини, як знати — що є істина, і збе-
регти її такою, якою вона є. Ми дра-
туємося, коли люди мають погляди, 
відмінні від того, що ми вважаємо 
істиною, підозрюючи їх у прихова-
ній змові. І якщо вдається «постави-
ти таких на місце» — ми вважаємо 
свій обов’язок виконаним і можемо 
повернутися у своє приватне життя 
трохи перепочити, не завжди звіря-
ючи його з істиною.

У цьому випадку мова переваж-
но йде про моральний бік справи, 
про що так ясно сказав Яків у своє-
му посланні: «Не багато-хто ставай-
те, брати мої, учителями, знавши, 
що більший осуд приймемо. Бо 
багато ми всі помиляємось...» (Як. 
3:1,2). Учити людей жити правиль-
но, а самому чинити неправильно 
— це і є причина того, чому вчите-
лі приймуть більший осуд. На жаль, 
ми стали свідками вже не одного 
морального падіння вчителів зі сві-
товим ім’ям. Зрозуміло, Бог не від-
разу це виявив. Я переконаний, що 
до цього були роки Божого довго-
терпіння. Але ось що примітно: усі 
роки, коли ці люди перебували в 
таємних гріхах, їхнє вчення, їхні про-
повіді мали колосальний успіх і бу-
ли помазані Святим Духом.

Тут я вбачаю найпростіше пояс-
нення: «...дари й покликання Божі 
непорушні» (Рим.11:29). У це важко 
повірити тим, хто бачить в Бозі біль-
ше праведного суддю, ніж люблячо-
го Батька, але дар діє незалежно від 
морального стану обдарованого. 
Мораль — це те, що може або спри-
яти дару, або пригнічувати його. Але 
дар тому і є даром, що людині не 
треба його досягати, напружувати 
себе. Це — надприродна здатність і 
вона «працює» незалежно від при-
родних задатків. І навіть уже пере-
буваючи в духовному занепаді, лю-
дина, наділена даром учительства, 
здатна ясно і доступно пояснювати 
Боже Слово. Проблема в тому, що 
ця людина в глибині свого серця 
вважала себе лише вартовим істи-
ни, а не її рабом.

Друга «вбудована небезпека» 
дару вчительства — це здатність 
за допомогою Біблії обґрунтувати 
практично будь-яке потрібне вчен-

ня. При цьому на перший план ви-
ступає вже не мораль, а загальна ві-
рність біблійній істині, про що я на-
гадував спочатку. І тут є дві основні 
проблеми.

Перша велика проблема — це 
приналежність учителів до тієї чи ін-
шої деномінації. Більшість з них, на 
жаль, служить не об’єктивній істині, 
а доктрині свого братства. Врахову-
ючи думку шанованих людей у сво-
їй церкві, учителі іноді говорять те, 
чого від них очікують, при цьому не-
рідко вступаючи у внутрішній кон-
флікт з тим, що про це говорить Бі-
блія. Це стосується як незначних пи-
тань, так і фундаментальних учень. 
Апостол Петро пише про це так: «...і 
будуть між вас учителі неправдиві, 
що впровадять (в оригіналі «при-
внесуть») згубні єресі, відречуться 
від Владики, що викупив їх, і стяг-
нуть на себе самі скору погибіль. І 
багато-хто підуть за пожадливістю 
їхньою, а через них дорога правди-
ва зневажиться» (2Петр.2:1,2). Ось 
вам зразок сучасних християнських 
культів. І спробуй їм щось заперечи-
ти! У них завжди «все по Біблії»!

Друга проблема — це споку-
са популярністю, коли вчитель на-
вмисно говорить те, що подобаєть-
ся плотській публіці. Апостол Павло 
передбачив це за тисячоліття, коли 
писав Тимофію: «Настане бо час, 
коли здорової науки не будуть три-
матись, але за своїми пожадливос-
тями виберуть собі вчителів, щоб 
вони їхні вуха влещували. Вони слух 
свій від правди відвернуть та до ба-
йок нахиляться» (2Тим.4:3,4). Су-
часні кафедри переповнені такими 
«підлесниками». Усе традиційне, 
усе вистраждане, усталене в часі 
виставляється цими пересмішника-
ми як «середньовічні пережитки», 
«законництво» і «дух конт ролю». 
Тисячі людей зваблено сьогодні 
богослов’ям: «Бог для мене», на 
противагу біблійному — «Я для Бо-
га»! Блискучі ораторські здібнос-
ті плюс елементарні знання основ 
шоу-бізнесу роблять цих проповід-
ників «кумирами» людей «широ-
кої дороги» і «просторих воріт». Я 
хочу зауважити щодо тих, «хто слу-
хає духів підступних і наук демо-
нів, хто в лицемірстві говорить не-
правду, і спалив сумління своє...» 
(1Тим.4:1,2). Якщо ти вчитель і чи-



таєш зараз ці рядки, то звернися до 
своєї совісті. Вона тобі нічого не ка-
же?..

Передбачаю запитання. Якщо ви 
до цих пір не ставили його собі, то 
я хочу поставити його сам, виперед-
жаючи вашу здатність схоплювати 
суть проблеми «на льоту». «Так що, 
у Біблії немає чіткого вчення що-
до кожного конкретного питання, 
і кожен може тлумачити її, як йому 
заманеться?» Зізнаюся, це важке 
питання! Думаю, чесний дослідник 
Писання не раз ловив себе на дум-
ці, що деякі місця можна розуміти 
по-різному. Уся справа (ще раз звер-
таюся до цієї думки) в загально-
му контексті біблійного одкровен-
ня, яким випробовується будь-яке 
окреме питання. Біблійна істина є 
цілісною й об’єктивною. У цьому ра-
зі фактор людських уподобань віді-
грає драматичну роль, приписуючи 
якимось окремим віршам, зазвичай 
вирваним з контексту, не властиве 
їм значення. І в цьому — трагедія 
неправильного використання над-
природного дару учительства, який, 
у такому випадку, «працює» на те, 
щоб підігнати біблійні факти під 
свою ідею.

Згадую проповідь одного брата, 
тема якої, ніби мимохідь, стосувала-
ся однієї з основних доктрин тієї де-
номінації, яку він представляв. Хочу 
зауважити, що ця людина була ду-
же обдарованим учителем Біблії. Та 
майстерність, з якою він обґрунту-
вав свою ідею, була воістину фено-
менальною. Я як зараз пам’ятаю те 
почуття, яке наповнювало мене під 
час його проповіді. Це було просто 
геніально! Він так уміло оперував 
віршами з Письма, що навіть я, як 
слухач, став мимоволі переймати-
ся переконливістю його слів. Щодо 
доказів усе було бездоганно. Про-
блемою було тільки свідоцтво мо-
го духу. І це свідоцтво казало мені, 
що в його вченні прихований ледь 
вловимий підступ, який розумом 
практично неможливо було поміти-
ти. Але те, що він говорив не в ду-
сі загального контексту Біблії, було 
для мене очевидним. Це відчули й 
усі присутні на тих зборах. На наших 
очах працював прекрасний дар учи-
тельства. Тільки в цей день він пра-
цював не на істину, а на конфесійну 
доктрину з біблійним ухилом. І це, 

по суті, єдиний критерій, за яким 
можна відрізнити людину, віддану 
загальному одкровенню Біблії, від 
апологета тієї чи іншої деномінації.

І останнє, чого я хотів би торкну-
тися. Це буде третя «вбудована не-
безпека» для тих, хто несподівано 
усвідомив себе в ролі людини, що 
має дар учительства: «Після бага-
тьох років вивчення Біблії ми, часом, 
не можемо «звести кінці з кінцями» 
щодо того, що написано в ній».

Це важко пояснити, але ми, учи-
телі, влаштовані так, що намагаємо-
ся піддати систематизації все, до чо-
го торкаємося. Ми підсвідомо праг-
немо, щоб «усе було правильно» і 
«розставлено по полицях». Тобто, 
якої б теми не торкнулися, у нас все 
має бути так: «Перше: підпункти 
«а», «б», «в». Друге: «а», «б», «в». 
Третє...» І коли ми намагаємося за-
стосувати такий підхід до Біблії, то 
несподівано для себе розуміємо, 
що це не завжди можливо. За що б 
ми не взялися, за наявності, здава-
лося б, цілої групи ясних місць Біблії 
з даного питання, завжди знайдеть-
ся хоча б одне місце, яке якось не 
вписується в загальну канву. Хочете 
прикладів? Скільки завгодно!

Візьмімо з Євангелії від Луки: 
«За днів царя юдейського Ірода був 
один священик, на ім’я Захарій, з 
денної черги Авія, та дружина його 
із дочок Ааронових, а ім’я їй Єли-
савета. І обоє вони були праведні 
перед Богом, бездоганно сповняю-
чи заповіді й постанови Господні. А 
дитини не мали вони, бо Єлисаве-
та неплідна була» (Лк.1:5-7). А те-
пер скажіть мені, як учителю Біблії 
пов’язати «праведність» і «бездо-
ганність» Єлисавети з її «неплідніс-
тю»? Загальне одкровення Письма 
вказує на безплідність, як на про-
кляття за порушення законів Божих. 
Але в цьому випадку Писання каже, 
що в Єлисавети та її чоловіка не бу-
ло конфлікту з Божою святістю. Про-
те вона все життя була неплідна. Що 
мені після цього говорити з кафе-
дри? Де істина? Як ця історія впису-
ється в біблійну систематику?

А ось приклад із Старого Запові-
ту: «І сказав Саул: Так скажете Дави-
дові: Не бажає цар заплати за моло-
ду, а бажає тільки сто крайніх плотів 
филистимських... А Саул думав тим 
зробити, щоб Давид попав до руки 

филистимлян. І його раби переказа-
ли ці слова Давидові... І в недовго-
му часі встав Давид, та й пішов він 
та його люди, і забив серед филис-
тимлян двісті чоловіка. І Давид при-
ніс їхні крайні плоті...» (1Сам.18:25-
27). Скажіть, як сумістити раптову 
й абсолютно безглузду смерть цих 
двохсот филистимлян із загальним 
одкровенням Біблії, що для Бога до-
рогоцінна кожна окрема душа? Як 
проповідник Божого плану спасіння 
світу через посередництво ізраїль-
ського народу я повинен захопити-
ся Давидом і сказати: «Оце так! Ну 
й Давид! Двісті людей! Ось це Бо-
жий чоловік!» Але як проповідник 
біблійної істини я розгублено зни-
зую плечима й кажу сам собі: «Але 
ж кожного із цих двохсот Сам Бог 
виткав в утробі їхньої матері. Вони 
були чиїмись синами, можливо, чо-
ловіками, а дехто й батьками. Вони 
любили й були кохані. Про них на-
віть не написано, що Бог хотів суди-
тися з ними. У той день вони про-
сто жили і... раптово загинули, тому 
що в сусідній країні комусь у голову 
щось стукнуло! Уся їхня провина по-
лягала в тому, що вони народилися 
филистимлянами? Але хіба не Сам 
Бог визначає кому і де народити-
ся?» Я розумію, ви можете навести 
мені масу аргументів на виправдан-
ня цієї історії, яка записана в Біблії 
і ніяк не прокоментована, щоб ви-
правдати таке Боже допущення. А я 
скажу вам у відповідь: «Мені важко 
це зрозуміти!»

Ну, а тепер візьмімо не істо-
рію, а просте твердження Біблії, що 
кожна людина наділена здатністю 
і правом — вибирати свою долю 
у вічності. Тобто, за своєю волею я 
можу вибрати або Царство Боже, 
або царство темряви. А тепер моє 
питання: «Якщо все так серйозно, і 
ймовірність загинути така реальна, 
то навіщо мені ця свобода, якщо, 
скориставшись нею, я піду в пекло?! 
І навіщо віддавати вічність у мої ру-
ки, якщо Бог чудово знає, що я, як 
грішна істота, незмінно обираю зло? 
І в чому взагалі полягає цей, так зва-
ний «добрий план Божий»? У тому, 
щоб жменька людей, яким вдалося 
догодити Богові, насолоджувалася 
райською прохолодою, а основна 
маса тих, у кого не склалося, мучи-
лася в «озері вогненному»? Це те, 



заради чого Бог творив світ? Це того 
варте?

Можете побити мене камінням, 
але, помираючи, я скажу вам: «Для 
мене багато речей, написаних в Пи-
санні, були і залишаються незрозу-
мілими. Як, думаю, і для багатьох 
із вас. Тільки не всі про це наважу-
ються говорити вголос». Після всьо-
го цього не дивно, що низка щирих 
учителів Біблії після багаторічних і 
марних спроб «звести кінці з кінця-
ми», розчаровуються і потай стають 
агностиками. Тобто, людьми, які в 
своєму серці сказали приблизно та-
ке: «Я не заперечую, що Бог є. Але 
і щодо Його буття в мене є багато 
питань. Тому я «не знаю» (а гнозіс) 
— чи є Він насправді чи ні!» Я впев-
нений, що щось подібне виявляли в 
собі і всі щирі читачі Біблії...

Чи є у християнства відповідь на 
цю «вбудовану небезпеку» надпри-
родною чутливістю до представле-

ної в Біблії істини? Звичайно! Ось 
моя власна версія. Біблія дійсно є 
джерелом істини й Словом Божим! 
Але пройти через її одкровення 
можна тільки разом з її Автором. У 
цьому — відмінність Біблії від всіх 
інших книг. Дотриматися біблійного 
балансу й побачити картину так, як 
її бачить Бог, можна тільки з пози-
ції Самого Бога. Інакше нас незмін-
но спіткає розчарування. Це лише 
питання часу. Біблія, на мій погляд, 
навмисно написана так, щоб нікому 
із смертних не вдалося її системати-
зувати. В іншому випадку, якщо хоч 
комусь одного разу це вдасться зро-
бити, то людство, дізнавшись про 
цю систематизацію, втратить до Пи-
сання інтерес. У цьому полягає не-
розгаданий досі «секрет» Біблії, яка 
завжди інтригувала і продовжує ін-
тригувати кожного її нового дослід-
ника, який йде від одного біблійно-
го горизонту до іншого, думаючи, 

що ось-ось він «схопить розумом» 
всю повноту Божої думки. І... кожен 
раз бачить все нові й нові горизон-
ти... 

Щоб закінчити цю досить важ-
ку розмову, я хочу сказати, що, не-
зважаючи на всі мої запитання, я 
залишаюся вірним і послідовним 
прихильником Біблії як Божого од-
кровення грішному людству. Так, у 
мене є питання! Але це не запере-
чує головного твердження Біблії, що 
Ісус Христос, Божий Син, помер за 
мене на Голгофському хресті й ви-
рішив питання моєї вини перед Бо-
гом. Я повний рішучості та терпіння, 
щоб дійти до вічності. А вже там, 
сподіваюся, у мене буде час обго-
ворити з Богом усі важкі місця Пи-
сання. Упевнений, що в Бога на все 
є Своя відповідь! Інакше навіщо тоді 
вірити?

Однією з найулюбленіших тем 
українських (і не тільки) журналістів 
є тема життя та поведінки народних 
обранців — депутатів Верховної Ра-
ди. Що тільки про них не пишуть, 
яких тільки «смажених» фактів про 
них не назбирано! Правда, з них усе 
«як з гуски вода». Вони й далі пово-
дяться так, як хочуть, і роблять, що 
хочуть. Але я не про політику. Я про 
наше людське фарисейство, нашу 
дволикість та лукавство.

Запропоноване фото, яке впій-
мало «на гарячому» одного з депу-
татів, не є дивиною. Кнопкодавство 
(вже й термін новий з’явився) — річ 
дуже поширена в практиці наших 
українських депутатів. Тема голосу-
вання за себе і «за того парня» вже 
набила оскому українцям, і навіть 
блокування трибуни опозицією не 
вирішує проблеми. Але на тій світ-
лині є одна річ, яка надає їй особли-
вого забарвлення: якраз між дво-
ма руками, що тиснуть на кнопки, 
лежить… Біблія. Саме так — Біблія. 
Книга, яка мала б стати моральним 
орієнтиром, нагадуванням про від-
повідальність перед людьми та Бо-
гом. Мала б… На жаль, вона лишень 
гарний атрибут робочого столу де-
путата, така собі модна «фішка»…

Що ж, із гіркотою доводиться 
констатувати, що лукавство, дво-
ликість — проблема не лише депу-
татів. Цією хворобою хворіють чи-
мало людей, у тому числі й ті, хто 
називає себе християнином; у кого 
на робочому місці чи вдома на жур-
нальному столику лежить Слово 
Боже; хто позиціонує себе вірую-
чою людиною, відвідує та жертвує 
на церкву. Більше того, такі трапля-
ються й серед тих, хто вважає себе 
євангельським віруючим, може, на-
віть є служителем чи проповідни-

ком. Коли на зібранні, за кафедрою 
— один, а поза церквою — інший. 
Коли одна рука лежить на Біблії, а 
друга робить гріх. А нерідко навіть 
так, як на фото: обидві руки зайняті 
неправдою, а Євангелія… А Єванге-
лія — для гарних та пишних промов 
за кафедрою та перед камерою. От 
тільки об’єктиви фотокамер безпри-
страсно фіксують справжній стан ре-
чей. І якщо вже журналісти бачать, 
то чи не більше бачить Бог?

Юрій ВАВРИНЮК

Фотопроповідь
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Як пізнати благодать?

Володимир УБИЙВОВК



Автори Нового Заповіту були 
просякнуті ідеєю пізнання Христа: 
пізнання Його як Особистості, піз-
нання сили Його воскресіння (Пав-
ло), пізнання Його первосвященства 
і жертви (автор Послання до євреїв), 
пізнання Його іманентності й транс-
цендентності (Іван), пізнання Його 
страждань та доброти (Петро), піз-
нання Його благодаті (майже всі). 
Христос і благодать — поняття на-
стільки тісно пов’язані, що відокре-
мити одне від одного неможливо. 
Як пізнати Христа, не пізнавши бла-
годаті? Як пізнати благодать, не піз-
навши Христа? У цих міркуваннях 
хочу особливий акцент зробити на 
уривку з Послання до римлян, який 
хоч і міститься у двох розділах, але 
в ньому простежується одна думка.

«Бо як через непослух одного чо-
ловіка багато-хто стали грішними, 
так і через послух Одного багато-хто 
стануть праведними. Закон же прий-
шов, щоб збільшився переступ. А де 
збільшився гріх, там зарясніла бла-
годать, щоб, як гріх панував через 
смерть, так само й благодать запа-
нувала через праведність для життя 
вічного Ісусом Христом, Господом 
нашим. Що ж скажемо? Позостане-
мося в гріху, щоб благодать примно-
жилась? Зовсім ні! Ми, що вмерли 
для гріха, як ще будемо жити в нім? 
Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрис-
тився у Христа Ісуса, у смерть Його 
христилися?» (Рим.5:19 – 6:3).

Для тих, хто мало знайомий з тек-
стами Письма, зроблю коротке пояс-
нення. Через першу людину Адама 
гріх увійшов у світ. Адам згрішив і, 
будучи прабатьком усього людства, 
передав нам те, що багато бого-
словів називають «гріховною при-
родою». Людина грішить. Грішить з 
дитинства. Грішить у молодості. Грі-
шить у старості. Грішить без закону. 
Грішить, при законі. Грішить без бла-
годаті. Грішить під покровом благо-
даті. Грішить вночі. Грішить удень. 
Грішить таємно. Грішить явно. Грі-
шить нахабно й зухвало. Часто лю-
дина навіть не помічає, як багато во-
на грішить. Особливо це проходить 
повз її увагу, коли немає того лекала, 
мірила, ваги, ґрунтуючись на яких, 
вона могла б бачити себе та свій гріх.

Таким мірилом Бог дав людям 
закон, відомий як закон Мойсеїв. 
Там було визначено, що є зло і що є 

добро. Там були зазначені Божі ви-
моги. І як тільки з’явився цей закон 
— гріх збільшився. Дивно й парадок-
сально. Замість того, щоб зупинити-
ся і замислитися, людина стала грі-
шити ще більше. Як це так?

Дозволю собі припустити, що 
вперше людина згрішила, дізна-
вшись про заборонені плоди дере-
ва пізнання добра й зла. Ці заборо-
ни потім стали притягати людей ще 
більше. Нові заповіді, закони й за-
борони створили цілий сад. Гріх до-
водить людину до безумства. Гріх 
призводить до смерті. Смерть — це 
цариця, яка тримає в страху люди-
ну, яка тримає людину на короткому 
повідку. Людина боїться смерті й ра-
зом із цим заграє з нею. Коло зами-
кається. Потрібен вихід.

Вихід приходить в особі Христа. 
Безгрішний. Святий. Боголюдина. 
Людинобог. Він, умираючи, бере 
гріх світу на Себе. І запанувала пра-
ведність. Тепер смерть тріпоче. Те-
пер людина не боїться смерті. Лю-
дина дивиться на смерть лише як на 
короткий проміжок перед зустріччю 
з Богом. Смерть переможена. Пра-
ведність сходить на трон. Правед-
ність керує.

Людина хоче виміряти величину 
благодаті. Яка вона?

Уявімо собі шкалу від –10 до +10, 
де мінімальна позиція — це стано-
вище людини, що опустилася на са-
ме дно гріха. У ній царює смерть, від 
неї виходить запах смерті. Ця люди-
на поклоняється ідолам, спілкується 
з демонами, проклинає Бога, її по-
ведінка зійшла до рівня інстинктів. У 
неї немає заборон. Вона — гірша за 
тварину. Найвища точка на цій шка-
лі — це верховенство праведності 
воскреслого Господа. Це стан про-
славлення Бога, це повна відсутність 
гріха. Нуль — це точка переходу від 
смерті до життя… або — навпаки. 
Нуль — це переродження. Нуль — 
це духовне поховання. Нуль — це 
смерть для смерті й життя для жит-
тя.

Вийти з мінуса на плюс людині 
неможливо. Це як спроба перетнути 
кордон без візи… Це — як, народив-
шись в Чад чи Конго, намагатися ста-
ти «своїм» у степах Таврії… Це як по-
просити сліпого зробити копію кар-
тини Айвазовського… Це як спроба 
збірної Молдови з футболу посісти 

перше місце у світовому чемпіонаті. 
Пройти від –10 до –1 людина здатна 
сама. У неї є внутрішній потенціал 
для цього. Такі інструменти, як со-
вість, страх, сором — працювали й 
будуть працювати. Але вийти з –1 на 
+1 людина сама не може. Їй потріб-
на благодать. Вимірюючи благодать 
за цією шкалою, людина звертає 
увагу на те, що чим нижче вона впа-
ла, тим більша благодать. Тобто, пе-
ребуваючи на позначці – 9, людина 
усвідомлює, наскільки велика сила 
прощення й сила благодаті, що вона 
з неї зробила нову людину й вивела 
її на знак плюс. Перебуваючи на по-
значці –1, людина може спокушати-
ся думкою, що не так вже й «багато» 
благодаті знадобилося, щоб довести 
її до плюса. Усього-на-всього два ко-
ротких кроки. Спроба виміряти бла-
годать неминуче приводить до дум-
ки, що чим більший гріх, тим більша 
благодать. Людина замислюється: 
«Що ж мені зробити, щоб випробу-
вати всю силу й глибину благодаті? 
А впаду-таки я на саме дно, щоб зро-
зуміти всю силу благодаті Христової 
і стати Йому по-справжньому вдяч-
ним». Коли такі думки виникають у 
людини, яка не пізнала благодаті, це 
ще якось зрозуміло. Хоча, не пізнав-
ши її, вона і не може міркувати про 
її глибину… Тому такі думки швид-
ше приходять до тих, хто вже пізнав 
благодать, хто вже наблизився до 
Христа, до тих, хто перейшов через 
відмітку «нуль». Саме в них виникає 
спокуса «мінусувати» себе, щоб ще 
раз «насолодитися» силою Божого 
прощення. І саме до них звертається 
апостол: щоб випробувати глибину 
благодаті, не потрібно перебувати 
в гріху. Сила й велич благодаті про-
являється в праведності. У цьому — 
парадоксальність. Вище я зазначив, 
що від –10 до –1 можна піднятися 
зусиллям своєї волі, а от від +1 до 
+10 — не вийде. Тут потрібна благо-
дать. Потрібен Дух Божий, який дає 
осяяння, силу, мужність.

Людина постійно спокушується 
можливістю скотитися назад. Дум-
ки людини спрямовані кудись униз, 
туди, звідки благодать винесла її на 
руках своїх. Для одного — це зви-
чайні гріхи плоті, для другого — зва-
ба грошей, для третього — слави, 
для четвертого — самозамилування 
своєю «праведністю». Комусь ця бо-



ротьба дається легше, комусь — непосильною працею. Хтось бо-
реться на рівні думок, а хтось допускає і дії. І від цього людині стає 
важко. Вона томиться в цій роздвоєності, у цій дуалістичній бороть-
бі, розриваючись між своїми бажаннями й принципами. Найбільш 
підбадьорливе тут те, що апостоли пройшли через ті ж муки плоті й 
душі. Говорячи про себе як про останнього грішника, Павло навряд 
чи використовував звичайну гіперболу. Найімовірніше, саме так він 
себе й відчував. Думаючи про себе так, він продовжував дивува-
тися благодаті. Як тільки людина перестає думати про себе як про 
брудну, негідну істоту, вона перестає й цінувати благодать.

Але… одна з пасток криється ось у чому: думати про себе так 
і опуститися на дно гріха — це різні речі. Одне діло, якби Павло 
пройшовся по храму Артеміди, відвідавши жриць кохання, зайшов 
би на поклоніння до Юпітера, повбивав би всіх своїх ворогів, ви-
кравши заодно скарби з дому прокуратора, і на цьому тлі сказав 
би: «Я — останній грішник». Тут і сперечатися ніхто не буде. Зовсім 
інша історія, коли він описує свої молитви, служіння, перемоги і при 
цьому щиро розкаюється у собі, у своїй природі, у своїх суперечнос-
тях… Для того, щоб оцінити благодать, не обов’язково опуститися 
на саме дно у своїх вчинках, — досить просто заглянути у свою ду-
шу.

Як же перейти від теорії до практики? Як здійснити цю саму 
«смерть у Христі для гріха»? У 6-му розділі Послання до римлян 
апостол використовує кілька дієслів і дієприслівників, які виводять 
ці міркування зі сфери богослов’я і завертають їх на площину прак-
тичного християнського життя. Хотів би звернути увагу на деякі з 
них. Дві супутні дії: «віруючи і знаючи». Християнин повинен воло-
діти знаннями про своє нове становище, про наслідки свого можли-
вого «відкоту», про те, як високо Бог оцінив його, що Христос умер 
за нього, коли він ще був грішником. Віра в життя після смерті — не 
гірше знаряддя, ніж знання. Але навіть і це не головне в процесі 
оцінювання благодаті. Як основне дієслово апостол висуває слово 
«коритися», його синоніми — «слухняність», «вважати себе мерт-
вим», «віддати себе»… Усі ці поняття пов’язані з вольовим актом, із 
рішенням, яке приймає людина. Це — свідоме рішення відмовити-
ся від одного і прийняти інше. Усупереч, навпаки, наперекір…

Таким чином я приходжу до висновку, що піднятися по шкалі 
благодаті можна тільки з Божою допомогою, тільки завдяки благо-
даті. А от опуститися або не опуститися — людина вирішує сама. 
Можна піддавати своє тіло нескінченним молитвам, посту, смирен-
ності… але все це буде стосуватися лише рівня пізнання та усвідом-
лення. Вольове рішення доведеться приймати все одно самостій-
но. Віддати себе на послух праведності або передати своє тіло гріху 
— залежить від прийнятого рішення. Моє завдання — втриматися 
на тій позначці, на яку мене привела благодать ... У відповідь на це 
благодать піднімає мене на одну відмітку вище. Наступне завдання 
— знову втриматися, і знову діє благодать. Це і є те, що ранні бого-
слови назвали синергізмом — спільним зусиллям людини й Бога в 
процесі спасіння (у православному богослов’ї), або процесом освя-
чення (у більшості протестантських і євангельських церков).

Благодать, як і Бога, пізнати можливо тільки в дії. Сидячи на 
зручному дивані або навіть у тісній келії, навряд чи можна дізнати-
ся про благодать більше, ніж у щоденній відмові від послуху своїм 
пожадливостям і вольовому підпорядкуванні себе праведності.

Апостол порівнює розп’яття своїх гріховних бажань із розп’яттям 
Христа на хресті. А це — подвиг. Це — не просто вправа, це саме той 
шлях пізнання благодаті, який приносить радість.

www.vubeivolc.blogspot.com

«Він, бувши в Божій подобі, не вва-
жав за захват бути Богові рівним, але 
Він умалив Самого Себе, прийнявши 
вигляд раба, ставши подібним до лю-
дини; і подобою ставши, як людина. 
Він упокорив Себе, бувши слухняний 
аж до смерти, і то смерти хресної...» 
(Фил.2:6-8).

Навіщо Христос став людиною? Од-
на з багатьох відповідей: щоб досягти 
кожного, великого і малого. Чому Хрис-
тос народився у хліві? Чому Він ходив 
пішки? Чому Йому ніде було голови 
прихилити? Одна з ключових відпові-
дей: щоб досягти кожну людину, вели-
ку і малу, тебе й мене.

«В больших домах тепло и свет, но 
там закрыты двери, там для Иисуса 
места нет, родился Он в пещере» ― 
такі слова однієї різдвяної пісні. Хрис-
тос по праву був царем. Але якщо б Він 
прийшов на цю землю так, як личить 
цареві, чи прийняли б його прості лю-
ди? Ні. Він прийняв образ раба, щоб 
досягти кожного, навіть найнижчого, 
хто викинутий суспільством на узбіччя 
життя, як використаний матеріал. Але 
і для такої людини, зневаженої в очах 
грішного світу, народився Христос.

Коли священик тієї чи іншої церк-
ви приїжджає відправляти службу на 
«мерседесі» останньої моделі, у супро-
воді охорони на інших дорогих авто-
мобілях, чи зможе він досягти прихо-
жан Євангеліє? Навряд чи він здатний 
з такого високого становища доступно 
проповідувати Добру Новину, бо для 
цього треба в усьому уподібнитися 
братам, як написано: «Тому мусів бути 
Він у всьому подібний братам, щоб ста-
ти милостивим та вірним Первосвяще-
ником у Божих справах, для вблагання 
за гріхи людей» (Євр.2:17).

Я згадую двох молодих місіонерів, 
які приїхали з міста Львова в провінцій-
ний Миргород. Я працював на будівни-
цтві біля їхньої найманої квартири і, 
часто забігаючи до них під час обідньої 
перерви, якось натрапив на дорогу 
норкову шапку, покриту пилом і поїде-
ну міллю. Висловив здивування: «Як 
так могло статися?» ― «Нам соромно 
було носити таку дорогу річ, тому що 
ті люди, яких ми запрошували до нас 

«Подобою



на богослужіння, не мали таких ша-
пок». Ці місіонери були молоді, але 
Дух Святий казав їм, як потрібно 
проповідувати Добру Новину.

Минуло більше двадцяти років з 
того часу, зараз становище в церк-
ві дещо змінилося, і багато її членів 
мають не тільки шапки, а цілі шуби 
з норок та інших тварюк, але служи-
тель церкви повинен завжди бути 
обачним і не їздити на крутому ав-
томобілі, відрізняючись від простих 
парафіян, які ходять пішки.

Я згадую місіонерку Еліс Шевке-
нек із Канади, яка з юності присвя-
тила своє життя служінню Господу і 
несла Євангелію в численні куточки 
землі. Сестра Еліс навіть не вийшла 
заміж, хоча їй неодноразово про-
понували, тому що хотіла повністю 
присвятити себе Господу. Я брав у неї 
інтерв’ю, вона розповідала, як була 
в Індії, Пакистані, і там ділила житло 
і їжу з простими людьми, представ-
никами нижчих каст, що живуть у не-
трях. Вона зізналася, що якось мало 
не померла з голоду. «Чому ж ви го-
лодували? ― Здивувався я. ― Ви ж 
могли поїхати?..» ―  «Я голодувала, 
тому що голодували ті люди, яким 
я принесла Добру Новину». Сестра 
Еліс могла б мати пристойне житло, 
якісну їжу, приїжджати на автомобі-
лі до цих простих людей і проповіду-
вати Євангелію. Але вона так не зро-
била. Бо знала, чому Ісус народився 
в брудному хліві.

Дорогий брате, чи знаєш ти, чому 
Ісус народився у хліві? Якщо ні, мож-
ливо, ти не мав такої потреби, яку 
мав Ісус. Ти народився в хороших 
умовах, тебе поклали на чисту, м’яку 
постіль у затишному будинку. Тебе 
не переслідував Ірод, який шукав 
твоєї смерті. У тебе не було потреби 
втікати з батьками за тридев’ять зе-
мель, рятуючись від загрози смерті.

Яскравим прикладом розуміння 
причини народження Ісуса Христа 
у хліві, є розповідь Джорджа Дави-
дюка (читайте попередній випуск 
журналу «Благовісник»). Йому до-
велося проповідувати в Індії, у церк-
ві, де були люди, хворі на проказу. З 

цієї нагоди він одягнувся в індійську 
одежу. Потім йому довелося обідати 
разом з усіма членами церкви. Піс-
ля обіду всі дякували Богу зі сльоза-
ми. Джордж не міг зрозуміти цього і 
запитав про це служителя, який су-
проводжував його. «Ти ― перший 
білий проповідник, який не тільки 
одягнувся так, як ми, але й обідав 
з нами. Усі інші білі проповідники 
до тебе чомусь були «не голодні»... 
Напевно, брат Джордж ще більше 
зрозумів, чому Ісус у всьому уподі-
бнився братам, чому Він народився 
у хліві.

Я згадав, як у Луганську відвідав 
нещодавно відкритий реабілітацій-
ний центр. Я потрапив саме на обід 
до реабілітантів. Ще вчора кухар був 
на вулиці, у підвалі зі всілякими за-
разними хворобами. Я з жахом ди-
вився на його руки в наколках, на 
його беззубий рот, коли він пробу-
вав борщ і виливав недоїдене назад 
в каструлю. «Хто його перевіряв, а 
може у нього туберкульоз?» ― При-
ходили нав’язливі думки. Слава Бо-
гу, я разом з усіма обідав, і ніхто не 
помітив мого дискомфорту.

Я згадую розповідь про чоловіка 
Божого Мойсея. Тоді не було Нового 
Заповіту Ісуса Христа, який є сьогод-
ні, але він був керований і спонуку-
ваний тим же Духом Святим, Який 
керує і нами. Мойсей займав високе 
становище в суспільстві єгиптян, був 
близький фараону, мав славу, поша-

ну, багатство. Але, як написано в По-
сланні до євреїв, він «відрікся зва-
тися сином дочки фараонової. Він 
хотів краще страждати з народом 
Божим, аніж мати дочасну гріховну 
потіху. Він наругу Христову вважав 
за більше багатство, ніж скарби єги-
петські» (11:24-26). Напевно, деякі 
сучасні християни на місці Мойсея 
сказали б: «А що тут поганого? Я ось 
зміцнюся ще більше біля фараона. 
І якщо не стану його наступником, 
то правою рукою точно, тоді зможу 
багато добра зробити своїм братам-
євреям». Чи не так мислять ті хрис-
тияни, які рвуться до керма світської 
влади, щоб стати, наприклад, депу-
татами? А Мойсей пішов у пустелю і 
став простим пастухом.

Ніхто у вічності не зможе в чо-
мусь дорікнути Ісусу Христу, що Він 
чогось не зробив для нашого спа-
сіння. Він зробив усе абсолютно. 
Він добровільно став рабом. Хоча 
міг їздити в кареті, мати найвище 
становище в суспільстві, безмежну 
владу, але пішов шляхом принижен-
ня, страждання й добровільно при-
йняв ганебну смерть. Добровільно 
залишив славу Небес, ту славу, яку 
людський розум не може навіть уя-
вити! Святий Бог прийшов у грішне 
середо вище, яке, по суті, є непри-
йнятним для святої Божої природи. 
А Він не тільки не погордував, але 
ще й прийняв ганьбу й гоніння від 
грішників. Напевно, усієї вічності ма-
ло, щоб зрозуміти великий подвиг 
Христа, який Він звершив заради на-
шого спасіння!

Геннадій АНДРОСОВ

став як людина...»



13 січня церква «Спасіння» м. Ковеля вітала з 90-річчям свого найстаршого брата ― Миколу 
Платоновича Якимчука. У спілкуванні з ним мене вразив на диво ясний розум, конкретність 
у висловлюванні думок, досить непогане здоров’я для такого віку! А так ― простий чоловік, 

проповідник. Скажу відразу, ця стаття не про великого лідера, пророка чи цілителя. А про зви-
чайну людину, яка любила Бога й заплатила за це ціну. Його історія сповнена гострих поворотів 

долі. Його стежка часто була схожа на грань між життям і смертю. Та все ж для мене ― це 
просто християнин, який в обставинах виняткового ризику не пішов на компроміс і вчинив так, 
як повинен був учинити християнин. Можливо, у контрасті з нашим сьогоденням це видасться 
особливим героїзмом, та раби Ісуса Христа зазвичай відповідають так: «Ми зробили тільки те, 

що повинні були зробити...»

Долі життєвії

СТОЛIТТЯ 
ВIРИ I СТРАЖДАНЬ
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Навернення
Коли я навчався в школі, свяще-

ник приходив до нас на уроки (то бу-
ло ще за Польщі). Розповідав дещо 
з Писання, а потім наказував мені 
те повторювати. Чогось він так ме-
не вподобав. Згодом узяв до себе 
прислужником у церкву (було мені 
15 років тоді). А ще пізніше мене пе-
ревели до церковного хору, бо мав 
дзвінкий голос. Що я помітив: лю-
ди приходили, схиляли голови, він 
читав старослов’янською мовою ― 
усе це вважалося за святиню. Але 
ніхто нічого не розумів. Біблію не 
можна було брати руками, тільки 
огорнувши рушником. Такої святос-
ті надавали обкладинці, не цінуючи 
того, що всередині.

Але потім у наше село прийшли 
віруючі зі Стобихівки та інших сіл, 
почали проповідувати ― і я поба-
чив там зовсім інше світло! Стало 
зрозуміло, що таке Євангелія! Моє 
серце пригорнулося до неї. Через 
деякий час я прийшов на зібрання 
і покаявся. Став співати вже у хорі 
церкви п’ятидесятників. Любили ми 
співати. Співали, як йшли на зібран-
ня, коли приходили один до одного 
в гості ― молимося і співаємо! Ко-
ли пас корів, теж читав Євангелію, 
співав, молився, плакав... Хрещен-
ня прийняв ще за «перших совєтів». 
Згодом отримав хрещення Святим 
Духом.

Коли став віруючим, мій батько 
дуже озлився. Він був сильно пра-
вославним. Тримав пасіку і навіть 
робив свічки для церкви. І свяще-
ник на нього став тиснути... Якось я 
прийшов додому після служіння ― 
була вже перша чи й друга година 
ночі (зібрання тривали по 3-4 годи-
ни, Бог благословляв, хрестив Ду-
хом Святим, співали духом, і хотіло-
ся там бути довше). А батько закрив 
двері. Матір плаче... Я згадав місце 
з Біблії, що за ім’я Христа буде гонін-
ня навіть від рідних. Та й пішов до 
брата на ніч...

На початку свого увірування я 
мав випробування. Ми із дядьком 
різали січку в манежі. Коні ходили 
по колу й крутили січкарню. Стало-
ся так, що я переступав через вал-
ки, зачепився ― і мою ногу почало 
крутити штангою. Подяка Богові, що 
злетів посторонок з орчика і коні по-
ставали. Інакше б мені одірвало но-

гу. Але все одно пошкодження було 
велике. Дивилися сільські костопра-
ви, ніби направили, але як виявило-
ся пізніше, їм не вдалося. А коли про 
це дізналися люди, то сказали: «Це 
Бог йому зробив за те, що поламав 
віру!» Непросто було витерпіти ці 
насмішки... Пізніше нам розповіли 
про одного професора у Львові, там 
мені зробили операцію ― і я ходжу 
своїми ногами по цей день!

У свій час і моя родина покаяла-
ся.

Жахи війни. Бандерівці
Якось у наше село з’їхалися бан-

дерівці. Скликали всіх чоловіків, 
міряли обсяг голови, важили, за-
писували розмір взуття... Не знаю 
для чого... Напевно, аби знати, який 
розмір форми потрібен у випадку 
чого. Поставили всіх у шеренги ― і 
ми повинні були пройти по селу, спі-
ваючи патріотичні пісні. Подумав: 
хіба ж це личить мені як християни-
нові? Я став осторонь, але один із 
них силоміць заштовхав мене в ше-
ренгу. Я й там стояв вільно, не вико-
нував стройові команди. Один із со-
тників підійшов і вдарив брата, який 
стояв біля мене. Та випадково заче-
пив зброєю своє вухо, аж кров ста-
ла капати. Інший ― звалив мене на 
землю й став бити ногами. Та враз 
у нього відірвалася підошва з чобо-
та й повисла як собачий язик. Вони 
розгнівалися. Сказали: «Чекайте тут, 
повернемося ― постріляємо вас як 
баранів!» За все життя я ніколи не 
відчував так близько смерті, як тоді. 
Нікуди не втечеш ― вони ж знають, 
хто де живе. Але на серце прийшла 
радість ― згадав, що апостоли ра-
діли, коли отримували побої. Мо-
лився: «Господи, зміцни, дай сили!» 
Але так трапилося, що вони як піш-
ли з тими співами по селу ― аж на 
другий кінець і потім у ліс ― то вже 
й не вернулися. Усе затихло... Біль-
ше я їх не бачив. Але то були не жар-
ти, не раз вони убивали тих, хто їх не 
підтримував, довго не розбиралися. 
У ті часи потрібно було завжди бути 
готовим до зустрічі з Богом. Бог ви-
пробував ― чи будеш стояти, коли 
приїдуть тебе забирати?

Значно пізніше я дізнався, що 
того сотника, який хотів нас роз-
стріляти, убили «червоні». Ще й так 
вийшло, що не було кому викопати 

могилу. Його дружина, звичайно, 
не сміла мене просити, знаючи про 
те, що було. Та, не маючи ніякої зло-
би, я сам запропонував: «Давайте я 
піду!» Так Бог зробив, що я міг від-
дячити добром за зло.

Під прицілом. Фашисти
То була подія страшна... Я, зви-

чайно, уже не думав, що ми звідти 
вийдемо живими. Йшов 43-й рік. 
Одного дня, вранці, у Карпилівку 
приїхав із району гебіткомісар із ка-
ральним загоном. А чому приїхали? 
Бо люди перестали возити поставки 
в район. А чому перестали возити? 
Бо всюди були «бульбаші» і погро-
жували: хто повезе — хай пеняє на 
себе! По всьому було видно, що 
німці приїхали знищити село. Вони 
знали, що десь там сховище україн-
ських партизанів, бандерівців...

...Напередодні до нас прийшла 
сестра Василина із Стобихівки (це 
тітка моєї дружини), вона у свій час 
була керівником молоді, проповіду-
вала, через неї можна було почути 
живе Слово від Господа. Зібралося 
чоловік 15 (переважно молодь) у 
хаті одного з братів. Цілу ніч про-
вели у спілкуванні, знаючи, що нас 
скоро розлучать, адже ми вже дося-
гли повноліття. Молилися, співали, 
плакали разом... І під ранок, коли 
вже збиралися розходитися, раптом 
увіходить солдат зі зброєю і забирає 
нас на сільську площу. Село оточи-
ли, щоб ніхто не вийшов. Коли нас 
привели, дивимося ― в усіх людей 
обличчя аж почорнілі! Хоча ніхто не 
знав, для чого нас зібрали, але пе-
редчували лихо. І коли сказали ста-
вати сім’ями коло ровів ― усі зрозу-
міли... Люди почали прощатися ― 
батьки з дітьми...

А нас щойно привели. Жах охо-
пив усіх. Сестра Василина каже: «Ві-
дійдімо убік, схиляймо коліна пря-
мо на землі і будемо молитися!» 
Ми вирішили: якщо будуть стріляти, 
то хай нас уб’ють на колінах. Це бу-
ла не молитва, а крик! Усі плакали. 
Можливо, пройшла хвилина, Гос-
подь наповняє Духом Святим сестру 
Василину, вона встає і ми встали. 
Вона піднімає руку і йде в натовп 
солдатів ― прямо до гебіткомісара. 
Йде і говорить німецькою мовою, 
жестами показує в небо і в землю. 
Підійшла до нього впритул. Вона го-



ворила щось жахаюче, тому що він 
затремтів, побілів як стіна! Він при-
ставив автомат їй до грудей, можли-
во, боявся, що кинеться на нього, бо 
то була сестра в силі! Вона ж продо-
вжувала говорити до нього і нехо-
тячи зачепила автомат рукою ― він 
упав. Комісар не міг його втримати, 
бо руки тряслися. Коли Василина 
договорила, військові оточили нас і 
почали питати, де вона вчилася ні-
мецькій мові. Один брат років 50-ти, 
який був в Німеччині й трохи знав 
мову, каже: «Вона ніде не вчилася. А 
те, що вона говорила, це Бог говорив 
до пана гебіткомісара! А про що ― 
то ви чули, ми не знаємо!»

Тоді комісар сказав, що хоча вони 
приїхали з іншим наміром, але коли 
так сталося, то зараз же ― щоб була 
поставка м’яса, зерна, масла і т. д. 
Коли люди зрозуміли, що залишать-
ся живими, почали звозити продук-
ти. Усі говорили: «Бог нас спас че-
рез цю дівчину!» Це була правда! І 
що ви думаєте? Хоча б одна людина 
покаялася? Жодна! У той час церква 
в Карпилівці налічувала близько 30 
чоловік.

Що ж далі? Разом з продуктами 
― обозом з кількох возів ― забира-
ють і нас (молодих хлопців і дівчат, 
Василину також) на район. Очевид-
но, мали нас везти на роботу в Ні-
меччину. По дорозі один з братів 
встиг втекти. Решту привели в якусь 
хату, де вже було біля 50 чоловік та-
ких, як ми. Опівночі сторож біля две-
рей заснув. Було там кілька дужих 
молодих братів. Вони ґрати вирва-
ли, відчинили вікно й стали один за 
одним тікати. Пішли в напрямку лісу. 
А потім уже цілий день добиралися 
додому. Церква молилася і всі дуже 
зраділи, коли ми повернулися.

Трохи згодом все ж таки наше се-
ло спалили. Карпилівку і три сусідні 
― Стобихівку, Карасин і Радошин. 
Люди про це знали ― і поховалися 
в лісі.

Перший арешт. Сухобезводна
У 1944 році німців відтіснили. 

Почали вже діяти «червоні» по на-
ших селах. Стали забирати молодих 
хлопців в армію, щоб поповнити 
втрати. Нас повезли в тил, у Серед-
ню Азію (м. Алма-Ата). Відразу ж 
я відмовився брати до рук зброю 
як християнин. Мене — на бік і під 

конвоєм повели в льох. Там проси-
дів цілу ніч в одній гімнастерці, без 
їжі. Вранці мене привели в місто, у 
тюрму. На другий день привели ще 
трьох братів. Судила нас першого 
разу особлива нарада заочно. Тер-
мін ув’язнення зачитали уже в тру-
довому таборі: 10 років позбавлен-
ня волі.

Тяжко було... Я був здоровим 
хлопцем, ніколи не хворів. Та на-
стільки вичерпали мої сили голо-
дом, холодом... У камері спали на 
голій підлозі. Було дуже холодно, 
тому лягали настільки щільно, що 
повернутися один не міг. Як повер-
талися на другий бік, то всі разом. 
Годували дуже мізерно. Суп із липо-
вого листя чи кропиви заправляли 
якоюсь смердючою тюлькою. Карто-
плі там не було. Але хотілося і такого 
побільше. А давали норму ― півчер-
пака.

Згодом нас зібрали на етап і по-
везли в напрямку Новосибірська. Че-
рез Петропавловськ, Свердловськ, 
Холмськ, Томськ, Челябінськ... За-
везли у північний Казахстан. Оскіль-
ки у мене була хвора нога, напра-
вили в кравецьку майстерню (я ще 
в селі трохи займався шиттям). Там 
було легше. Старші засуджені під-
тримували їжею, я трохи зміцнів. 
Через два тижні нас повезли назад 
у Сухобезводну. Пам’ятаю, що саме 
на Пасху ми були в Петропавлов-
ську. Дали нам на сніданок дві кар-
топлини, як куряче невелике яйце 
завбільшки ― і все... Ми їх навіть не 
обчищали ― так їли. Коли поверну-
лися в Сухобезводну, там уже було 
багато віруючих.

Розподілили знову по різних ро-
ботах. Хто був немічний ― залиша-
ли на зоні, давали неважку роботу. 
Найчастіше ― плели лапті. А зго-
дом мене поставили днювальним 
у бараці, де я обслуговував робочу 
бригаду. Ув’язнені працювали на 
лісоповалі. Там не можна було про-
їхати машинами, навіть возами. То 
робили такі дерев’яні рейки, по яких 
коні тягнули ліс на станцію, де його 
забирали пароплави. Через деякий 
час нас, віруючих, розконвоювали. 
Мене призначили візником ― до-
ставляти зі станції продукти, цеглу і 
т. ін. Потім взяли на кінну базу, де го-
тували коней для роботи. Якраз туди 
потрапили й інші віруючі брати. Там 

ми вже трошки ожили! Бо привози-
ли полову вівсяну, яка була погано 
просіяна. То ми наловчилися просі-
вати її проти вітру і варили із зібра-
ного зерна кашу.

Згодом нас розформували, мене 
взяли на станцію Лапшанга, де від-
бувався розподіл лісу. Начальник 
табору призначив мене в лазню. В 
обов’язки входило прати одяг маши-
ністів, топити лазню до їхнього при-
ходу. Потім звільнили завідувача і я 
став завідувачем. Дали мені ще од-
ного брата. Там вже був час молити-
ся, я став там і ночувати. Там я про-
був до звільнення.

Декого з нас часом посилали до 
вільних людей на роботу. Вони роз-
питували, за що ув’язнені. Ми роз-
повідали, що ― за Боже Слово. І 
деякі з тих жителів увірували через 
наших братів. А також дехто з конво-
їрів увірували ― і їх за те засудили. 
Був такий час, що Бог дав можли-
вість з’їхатися братам навіть з інших 
таборів (тоді віруючі всі були роз-
конвойовані), і, здається, на Пасху 
ми провели хліболамання. Чоловік 
25 зійшлося, були служителі. Я й не 
знаю, з якої юшки ми зробили таке, 
що було схоже на вино, а хліб ― зви-
чайний взяли.

У 1949 році мене звільнили ― на 
5 років раніше. Так вийшло, що нас 
звільнили в один день із моїм дру-
гом, з яким ми ще в хорі співали. Пе-
ред від’їздом додому ми потрапили 
на служіння у Сухобезводній. То там 
уже було близько 100 чоловік віру-
ючих, які покаялися через проповідь 
ув’язнених. Дуже закарбувалося в 
пам’яті, яка любов була між новона-
верненими. Як зустрілися дві сестри, 
то так обіймалися, що не могли розі-
йтися від радості. Була там одна се-
стра, що хворіла на кровотечу, як та 
жінка з Євангелії. І точно так само ― 
12 років страждала! І як вона дяку-
вала Господу, що Він її зцілив!

Другий арешт. Воркута
Деякий час я прожив удома. Все 

було розграбоване, дороги розбиті 
― не можна пройти, не те що про-
їхати. Проводили служіння, пропо-
відували, молилися... Церква наша 
була нереєстрована.

Десь через два роки в село приї-
хали з КДБ. У першу чергу, звичайно, 
до мене, адже я вже був судимий. 



Арештували. Привели до сільра-
ди. Згодом привели пресвітера і ще 
кількох братів. І вранці нас ― на ван-
тажну машину і до Луцька. Думаю: 
Господи, невже знову в ув’язнення?! 
Потім повезли в Росію. Почали слід-
ство, усяке говорили ― що ми аме-
риканські шпигуни і т. п. Якось слід-
чий сказав: «Ви живете на нашій 
землі, за нашою спиною, їсте наш 
хліб!» Мені так гірко стало, я запла-
кав. Ударив по столу кулаком і кажу: 
«Якби я знав, що ― на вашій землі, 
то не хотів би і дня прожити! Але це 
не ваша земля, а ― Господня! І я не 
маю права перед Ним вкоротити со-
бі життя». П’ять місяців йшло слід-
ство...

Спочатку нас засудили до смерт-
ної кари ― як ворогів народу, що 
не коряться радянській владі. Та 
замінили смертну кару на 25 ро-
ків трудових виправних таборів. Я 
думав: якими ж злочинцями пред-
ставляли людей, які молилися Богу, 
проповіду вали Його Слово! І ска-
зали: «Якщо хтось із вас вирішить 
відмовитися від своїх переконань, 
прямо із цієї лави підсудних поїде 
додому!» Але слава Богу ― ніхто не 
відрікся! Ми вирішили страждати, 
якщо й 20 років доведеться. Хоча в 
серці була така надія, що є Справед-
ливий Суддя ― Він розсудить нашу 

ти якусь їжу, одяг латав. Та через пів-
року нас все одно розлучили.

Деякий час я працював у бані, 
мав можливість там молитися ― і 
сам, і з братами. Цього разу режим 
був уже легший ― уже не було ві-
йни... Приїжджала дружина до мене 
(я одружився між арештами). Вона 
така була надокучлива, все добива-
лася, щоб дозволили піти на вільне 
поселення. І начальник табору під-
писав уже дозвіл, аж тут ― звіль-
нення! Після смерті Сталіна почали 
амністувати ― і в першу чергу віру-
ючих. Другий термін я пробув мен-
ше 5 років. Якщо два додати ― буде 
близько 10 років. Вийшов на свобо-
ду в травні 1956-го.

Майже століття потому
Жоден брат у нашій церкві стіль-

ки не прожив. Чомусь Господь так 
продовжив мої роки... Я не прикла-
дав ніяких зусиль для цього, то про-
сто Божа воля. Смерть не раз диви-
лася в очі, але Він зберіг. І я не знаю, 
скільки ще Бог мені призначив. Хо-
чу, аби підготував і забрав. Мені-то 
вже й не цікаве це життя...

Бог дав мені одну дочку, після 
того жінка почала хворіти. У неї був 
рак, лежала 8 років. Померла 2 ро-
ки тому. Дочка в мене дуже хороша, 
християнка, зараз мене доглядає. У 

неї шестеро дітей. Усі віруючі. Я мо-
люся за них.

Дякую Богу, що зберіг мене від 
усяких хвороб. Не знаю, як далі бу-
де...

Господь завжди зміцняв. Це Він 
допоміг усе пережити і лишитися ві-
рним. Але я мусив постати перед на-
чальниками, суддями, прокурора-
ми, щоб свідчити їм про Бога.

Не раз думав: чому я досі живу? В 
чому річ? Пам’ятаю, якось у велико-
му виснаженні та знемозі я просив у 
Бога смерті. Молився: «Боже, забе-
ри мене! Я навіть не хочу на волю, 
я хочу до Тебе!» Було дуже тяжко... 
Згадується пророк Ілля, який гово-
рив: «Досить тепер, Господи! Візьми 
душу мою, бо я не ліпший від бать-
ків своїх!» Та в Господа ще були до-
роги для нього. Господь не відповів 
мені на ту молитву, хоча я так хотів 
померти, як ніколи в житті.

Роздумуючи над Божими за-
повідями, я згадав, що є обітниця: 
«Шануй свого батька та матір свою, 
щоб довгі були твої дні на землі...» 
(Вих.20:12). Можливо, це тому я так 
довго прожив, що поважав своїх 
батьків до кінця їхніх днів. Шанувати 
― не просто сказати «Я вас люблю!» 
Це бути слухняним у всіх їхніх про-
ханнях, бути вдячним Богу за те, що 
є батько і матір.

справу і дасть вибав-
лення!

Одних братів від-
правили в Сибір, а ме-
не, згодом, ― на пів-
ніч, у м. Воркуту. Ще 
на Луцькій пересилці я 
зустрівся з одним бра-
том, моїм знайомим 
із Серехович. Я дуже 
зрадів, що буде з ким 
ділити радість і горе, 
та відразу ж нас розлу-
чили. «Господи, ну чо-
му ж так?» ― подумав 
тоді. Яка ж була ра-
дість, коли вже у Вор-
куті з черговим етапом 
прибув цей брат! Я за 
станом здоров’я був 
призначений на склад 
і ремонтував одяг шах-
тарів. Він ― працював 
у шахті. Я завжди ста-
рався йому приготува-
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У цей світ ми приходимо не ви-
падково. Я народився мертвим з че-
репно-мозковою травмою. Лікарі не 
хотіли мене реанімувати. Але рідні 
наполягли. Згодом у мене вияви-
ли загальне зараження крові — ще 
один смертний вирок. Але я й тут ви-
жив, тому що так було угодно Богу! 
Я не міг ворушити ні руками, ні нога-
ми. Починалася боротьба за повно-
цінне життя. 

Коли мені було чотири роки, у 
Москві поставили діагноз: психічне 
відставання у розвитку. Але через 22 
роки я закінчив університет з двома 
червоними дипломами — бакалав-
ра і спеціаліста з російської мови та 
літератури. У всьому цьому бачу ве-
лику Божу милість до мене. У моєму 
житті було багато труднощів, але ні-
трохи не менше Божої благодаті. 

Ми, люди, схильні думати, що 
хвороби — це завжди Божа кара. 
Але це не так. У Євангелії є дивовиж-
на історія: «А коли Він проходив, по-
бачив чоловіка, що сліпим був з на-
родження (Iв. 9:1-3). Бог допустив, 
щоб цей чоловік народився сліпим, 
щоб через нього прославитися. І це 
велике щастя! Я твердо вірю в за-
гробне життя, оскільки душа вічна, 
тому що вона не підвладна часу — 
не старіє, а значить, розчинитися в 
забутті не може. Бог дозволив моїй 
душі з народження бути у хворому 
тілі, щоб я побачив світ духовний. 
Здоровому складніше звернути ува-
гу на те, що, окрім матеріального 
світу, є ще один — невидимий для 
матеріального, невидимий для на-
ших очей. Звичайна людина часто 
живе суєтою, обертається в коло-
верті дрібних буденних справ. Тому 
через фізичну недугу Бог дав мені 
духовний зір, дав розуміння життя, 
розуміння його призначення та сен-
су. І я щиро вдячний Господу за хво-
робу, за всі випробування! 

Народився я в 1978 році в Кеме-
ровській області (Західний Сибір). 
При родах отримав складну травму 
голови, внаслідок чого до трьох ро-
ків був нерухомим, не міг навіть пе-
ревернутися. Тільки після лікування 
в Москві та Євпаторії мій стан зна-

чно покращився — і я став повзати.
Батьки не втрачали надії, що 

зможуть поставити мене на ноги. 
Заради цього переїхали в Крим. До 
школи-інтернату я часто перебував у 
санаторії. У сім років мене показали 
хірургу-ортопеду, але він відмовив 
батьків робити операцію, мовляв, 
все одно ходити не буде.

Інвалідний візок став моєю осе-
лею. Руки не працювали, писати 
не міг. Говорив з великою натугою. 
Мою мову розуміли тільки близькі 
люди. Але я ріс доволі допитливим 
та тямущим: рано навчився читати, 
грати в шахи і шашки. Але був дуже 
нервовим та розсердженим на все і 
всіх. У сім років в мене почалися на-
пади епілепсії, яка з віком прогресу-
вала. Спочатку напади були раз на 
два-три місяці, а з дванадцяти років 
повторювалися по декілька разів на 
тиждень.

Уже з п’ятого класу став замис-
люватися над сенсом життя. «Для 
чого я народився? Що буде зі мною 
після закінчення школи?» — від по-
дібних запитань, на які я не знахо-
див відповідей, народжувався від-
чай. Усвідомлюючи безвихідь свого 
становища, я не хотів жити.

З 1991 року наш інтернат почали 
відвідувати євангельські християни. 
Одного разу мій вихователь попро-
сив їх порозмовляти зі мною. За йо-
го словами, мені залишалося жити 
недовго, оскільки під час нападу я 
міг захлинутися слиною. Невдовзі 
мене запросили на богослужіння, і 
я погодився ради інтересу, щоб про-
їхатися містом.

Богослужіння видалося мені до-
вгим і нудним, тому що я нічого не 
зрозумів. Перед заключною молит-
вою до мене підійшов пастор і взяв 
мене на руки. «Цей хлопчик страж-
дає епілепсією, — сказав він. — По-
молімося за нього». Усі встали. Пас-
тор молився зі слізьми. Тоді мене це 
зворушило: зовсім чужа людина, яку 
я бачив уперше, так глибоко співчу-
ває мені!

Але цій молитві я не надав на-
лежного значення, пливучи за те-
чією порожнього й безвідрадного 

життя. Так минуло близько дев’яти 
місяців, і напад у мене знову по-
вторився. Однак цього разу він був 
легким. Коли в інтернат прийшли 
християни, я висловив їм претензію: 
«Ага! Ви молилися Богу, а в мене 
знову був напад!» На це мої віруючі 
друзі відповіли: «Так, Льошо, ми мо-
лилися за тебе. Але Бог чекає, коли 
ти сам звернешся до Нього з вірою, і 
Він увійде в твоє серце». Тоді я впер-
ше серйозно задумався про свою 
віру в Бога. Наодинці я попросив 
Господа, щоб Він звільнив мене від 
епілепсії. Й відтоді (з березня 1993 
року) в мене ні разу не було нападу.

У 1995 році, після закінчення 
дев’яти класів в інтернаті, батьки за-
брали мене додому. Мені було ду-
же важко без друзів, без духовного 
спілкування. Через самотність та ту-
гу я спробував писати вірші. До того 
часу руки почали працювати краще, 
і я міг виводити щось схоже на літе-
ри. Але цих «ієрогліфів» ніхто, крім 
мене, не розумів. Тому вірші мама 
записувала в зошит під мою диктов-
ку.

Якось я дав почитати свої вірші 
вчительці російської мови. Після її 
перевірки дуже засмутився: у кож-
ному вірші були мовні та логічні по-
милки. Мені порадили вчитися. Зре-
штою, я закінчив удома 10 та 11 кла-
си сільської школи, а потім вступив 
у Таврійський університет (м. Сім-
ферополь, Крим) — на філологічний 
факультет.

Під час складання екзаменів ми 
винаймали кімнату в приватному 
будинку. Мене з коляскою тягали по 
поверхах університету. Зі мною си-
діли в аудиторіях та конспектували 
лекції. Навчальна програма вияви-
лася більш об’ємною і важкою, ніж 
я гадав. Тому на другому курсі мені 
вже хотілося залишити навчання — 
я вирішив, що таке навантаження 
мені не під силу.

Колосальні зміни в навчанні та 
моєму житті сталися після того, як 
у християнському журналі «Вера и 
жизнь» була опублікована з вірша-
ми моя стаття «Чому я вірю». Я отри-
мав безліч листів з Росії, Фінляндії, 

Боротьба за життя



Ірландії, Ізраїлю, Молдови, Латвії, 
Естонії та інших країн. Зі США напи-
сали Павло та Валентина, запита-
ли, чого я потребую. Я довго не на-
важувався відповідати — ніяковів 
попросити комп’ютер, який був так 
потрібен мені. Але потім подумав: 
а раптом це Бог прихилив людські 
серця... І тоді сміло написав про своє 
бажання. Після придбання ноутбука 
я одразу здав усі письмові заборго-
ваності, які тягнулися ще з першо-
го курсу. А друкувати я наловчився 
швидко.

Ще один доленосний лист прий-
шов з Німеччини — Марко та Га-
лина просили дозволу приїхати до 
нас. Невдовзі наша зустріч відбу-
лася. Гості запитали в нас напряму: 
«Ви всі, напевно, змирилися з тим, 
що Альоша ніколи не буде ходити?» 
Що ж, це справді було так. У шіст-
надцять років мені на довічно дали 
першу групу інвалідності, і я в душі 
погодився з тим, що до кінця життя 
нестиму свій хрест.

«Хіба ти не хочеш залишити свій 
візок? А Бог тим більше хоче цього! 
— переконували Марко та Галина. 
— Він же почав уже діяти у твоєму 
житті, коли звільнив від нападів епі-
лепсії. Будемо молиться про це, Бог 
хоче, щоб ми повірили Йому». Гості 
ніби перелили в наші серця частин-
ку своєї сильної віри в живого та все-
могутнього Бога. Й одразу після їх 
від’їзду я став постити. Майже чоти-
ри доби нічого не їв і не пив.

На третю добу посту я сказав, що 
в мене болять литки. Мама недові-
рливо подивилася на мене: «Які лит-
ки?! В тебе їх немає — шкіра та кос-
ті…» Увечері, коли спека дня спала і 
подув прохолодний вітерець, в мене 
замерзли ноги. Це було справжнім 
дивом, оскільки до двадцяти років 
мої ступні вже перестали відчувати 

холод. «Альошо, — звернулася до 
мене мама, — тобі не здається, що в 
тебе ожили ноги? Ану-но встань!» І 
я, тримаючись за стіл, встав!

У мене не тільки ожили ноги, але 
й покращилася координація рухів, 
стала зрозумілішою мова.

Вся сім’я була вражена цим чу-
дом. Тато зробив мені у дворі спеці-
альні бруси, і я, тримаючись за них 
руками, наполегливо вчився ходити. 
Серце, здавалося, от-от вискочить 
від напруги — весь мокрий, на на-
півзігнутих ногах, я долав метр за 
метром.

Про мої успіхи дізналися віруючі 
друзі. Для мене в церкві підібрали 
спеціальні ходунки. Обпираючись 
на них, я ставав на пальці і тягнув 
ноги. При такій «ходьбі» до крові 
стиралися одне об одне коліна. Тому 
лікарі порадили мені зробити опе-
рацію, щоб вирівняти ноги. Для цьо-
го ми звернулися в Євпаторійский 
дитячий клінічний санаторій при Мі-
ністерстві оборони.

На консиліумі хірурги пояснили, 
що вони оперують дітей до 15-річ-
ного віку. Лікарі побоювалися, що 
після операції мій організм не ви-
тримає гіпсування через сильні гі-
перкінези (мимовільні рухи) і що всі 
мої муки в такому випадку виявлять-
ся марними. Зі мною серйозно бесі-
дували, пояснювали, на який ризик 
я йду. Але, довірившись Богові, на-
важився на операцію.

11 вересня 2003 року мене про-
оперували. Операція тривала близь-
ко трьох годин. Хірурги не змогли 
повністю вирівняти моїх ніг. Ноги бу-
ли загіпсовані, а між ними закріпле-
на широка розтяжка, через яку всі 
наступні дні я не міг лежати на бо-
ку. Спина та живіт були в гіпсовому 
корсеті. Через гіперкінези мене по-
чало сильно підкидати у ліжку, що 

спричиняло неймовірний біль. Піз-
ніше я дізнався, що того дня в Сім-
феропольській церкві за мене звер-
шувалася цілодобова молитва. Бог 
підтримав мене в тяжкі миті життя.

21 жовтня мені оперували над-
колінники й ахілові сухожилля. Цю 
операцію я переніс набагато легше. 
Після двох важких операцій я біль-
ше ніж півроку розробляв ноги. Те-
пер в хаті ходжу за допомогою двох 
паличок, а на вулиці — з ходунками.

Із 2008 року я їжджу в християн-
ський табір для інвалідів, що прово-
диться біля м. Рівне. Для мене цей 
табір — як ковток свіжого повітря, як 
накопичення духовних сил на цілий 
рік.

Будь-які досягнення мені діста-
ються титанічними зусиллями. На-
віть у творчості. Перша публікація 
моїх віршів з’явилася в місцевій га-
зеті у вересні 1995 року. Через три 
роки я став друкуватися в альманасі 
районних поетів. Спочатку мої твори 
дуже редагували, оскільки вони не 
мали належного рівня. У 2005 році 
в Сімферополі приватне видавни-
цтво випустило мою першу поетич-
ну збірку «Полет души» (100 прим.). 
Але переломний момент у моїй 
творчості настав у 2009 році, коли 
християнська місія «Біблія для всіх» 
видала збірку моїх віршів «Музыка 
сердца» (2000 прим.). Після цього я 
повірив, що писати — це моє покли-
кання.

Олексій ДУНАЄВ

Сайт Олексія Дунаєва www.dunaev.com.ua



Поетичне слово

*  *  *
Світ непостійністю не налякає:
З народження звикав до боротьби.
Боюсь лиш впертості, що меж не знає,
Боюся зради тихої в собі.

Хоч є бажання зрозуміти інших,
Та безліч загадок і в нас самих.
Для чого нам чужі комоди й ніші,
Коли нема порядку у своїх?

На карті власного життя — пунктири:
Шляхи минулі значаться на ній.
Згубитись страшно у гріховнім вирі,
Та ще страшніше — у душі своїй.
Переклала з російської Ольга Міцевська

*  *  *
Прийду до Господа уклінно —
Гріховне стане враз святим.
Віддалене — близьким, родинним,
А недосяжне — нескладним.

І де крехтів, не міг піднятись,
На крилах віри полечу,
Щоб серцем вічність обійняти
Й нести любов, немов свічу.

Щоб мріяти не просто марно,
А з вірою аж до кінця
Іти назустріч вітру й хмарам, 
Не прикриваючи лиця.

І щоб, зчерствівши, в гріх не впасти,
Стлумивши серце у журбі.
Та осягти, що справжнє щастя
І перемога — у Тобі.
Переклала з російської Ольга Міцевська

Про вік
Чого не вистача на білім світі,
Без чого щастя серце не знайде,
Щоб нам радіти щиро, наче діти,
Кохати, як подружжя молоде?

І про життя судити ніби старці,
Що мають досвід сиво-мудрих літ,
Щоб прозу днів писати не абзацом,
А римувати строфи в моноліт.

Лише у Тім знанню немає міри,
Хто постраждав жорстоко на хресті.
Дай, Господи, нам мати вчинки зрілі
В дитячій непідробній простоті.
Переклав із російської Юрій Вавринюк

Випробування на міцність
Даремно мовлені слова
В часи сердечної негоди. 
Життю без плоду, як дровам,
Згоріти у роках ― тай годі.

Згоряє все, що небесам
Не віддали навік без жалю.
Димить і тліє пиха вся,
І плавляться людські медалі.

Згорять і забаганки, зло ―
Гріховних справ велика груда.
І навіть ті, кому везло,
Досліджені на міцність будуть. 

Згоряє мотлох всіх заслуг,
Хоча на них роки втрачають.
І тільки душі Божих слуг,
Ні, не горять в огні, а ― сяють!
Переклав із російської Василь Мартинюк

*  *  *
У миті смутку й хвилювання,
Як в серці гаснуть сподівання,
Бо шлях, здається, — лиш з тривог,
Людина в паніці: «Де Бог?»

Господь великий, незбагнений,
У повноту благословення
Виводить нас із темноти,
Зовучи лагідно: «Де ти?»
Переклала з російської Ольга Міцевська

Не вбивай
Не вбий себе в собі запекло!
Не дай себе гріхом убити,
Жорстокістю сліпою пекла
В самоупевненості ситій.

Не вбий себе байдужо лінню
Й зі світом грішним поєднанням.
Неси до Господа моління,
Очисти душу покаянням.

Не вбий без сорому сумління
На манівцях смердючо-хибних.
Корчуй гріхи в душі з корінням.
Ти так Творцеві ще потрібний.

Не вбий себе в собі божками,
Втонувши в бруді словоблудства.
І потаємними гріхами
Собі не вчиниш самогубства.
Переклав із російської Юрій Вавринюк



Олексій ДУНАЄВ*   *   *
Судити — 
          лишень себе.
Любити — 
          усіх довкола.
Щоб досягти 
          небес,
Треба схилитись 
          долу. 
Йти — 
          то лишень вперед
Бігти — 
          nо тільки швидко.
Той, хто не впав — 
          живе:
Вистрелив гріх 
          не мітко. 
Лікаря — 
           як болить, 
Бога —
           якщо шукати.
Трохи — 
           якщо просить,
Щедро — 
           якщо віддати.
Переклала з російської Ольга Міцевська

*  *  *
Не проміняти віру на обряд,
Живе моління — на бездушну звичку.
Не зупинитись і не йти назад,
І не загаснути огарком свічки.

Суєтна віра — лише звук пустий.
Життя будуймо на міцній основі.
Не треба зваб чужої красоти,
А — укріплятись у Господнім Слові.

Як небезпечно йти на міражі,
Боятися тривог, зрікатись ноші.
І це вважати щастям для душі,
Мені ж дорожчі перевірки Божі.

Де ж сенс лиш самолюбством жити, де?
Адже усе земне іде в могилу.
Та люблячи і Бога, і людей,
Ми знайдем для життя нового силу.
Переклав із російської Володимир Сад

Істина
З тих пір, як створена земля,
Від старту й до фіналу світу,
Єдине в істини ім’я,
А от тлумачень ― не злічити!

Та в захисті основ своїх
Від ворогів святого неба,

Чи від зневажників ― повік
Вона не матиме потреби.

І не залежить правди злет,
Що не підвладний впливу плоті,
Ні від розміщення планет,
Ні від життєвих поворотів.

Немов сузір’я, що здаля
Буває важко розібрати,
Єдине в істини ім’я,
Прибите до хреста Пилатом!
Переклав із російської Дмитро Довбуш

Рішення
Прости, Ісусе: думу довгу 
Гадав, як рішення приймав.
Нещасний, ждав біля порогу,
Ти ж увійти у щастя звав.

Прости надмірне мудрування:
Хотів книжки всі осягти.
Життя поліпшать не бажання ―
Йому назустріч треба йти. 

Іти без пафосного шуму  
І без фанфар в простій судьбі.
Прости, що надто довго думав ―
Боявсь довіритись Тобі.
Переклав із російської Василь Мартинюк

*  *  *
Я мрію не у мрії жить.
Надіюсь не на сподівання.
Життя ― не слави ненасить, 
Не самоправедності вбрання.

Мета ― не у хвалі людській
І не у лестощах народу.
Я хочу мати спокій Твій,
В якім володарка ― свобода.

Я хочу спокою в душі,
Щоб і стихії розбивались.
Як шкода: ще гниють ті всі,
Що із пороками з’єднались. 

Кричати й плакати, бува, 
Нам від безсилля так охота.
Мовчати ― злочин і вина,
Коли бредуть серця в болото.

Я мрію не у мрії жить,
А йти до неї неухильно.
Та на хресті розп’ясти б хіть,
Щоб жив Господь в мені превільно. 
Переклав із російської Василь Мартинюк



Микола БОРБИНСЬКИЙ

Оповідання



…Бо що тут казати — вам-то добре, вам — і вранці 
не пече, і увечері не нудить, а  вдень — то просто благо-
дать, живи і тішся. Не те, що декому, а втім, що тут бала-
кати — кого ж хвилює, що у вас вчора під вечір  — 37,2, 
а сьогодні так у попереку штрикає, що аж млості беруть. 
І кому пожалітися, зрештою — у кожного, мовляв дядь-
ко Лаврін, «своя жизнь, і не вмєшувайтеся, шановний, у 
мою лічну жизнь».

А тепер за порядком. Якщо завтра неділя, а ваша 
«колісниця огненна» схожа на сусідську льоху, що ліни-
во повертається у розкішній калюжі, то потрібно брати 
відро та ганчірку. Марко (толковий дядько, фермер, до 
речі) саме так і діяв.

«Одиннадцятка»  після вчорашньої поїздки в поле 
мала вельми непристойний вигляд. Зрештою, це навіть 
приємно, коли пригріває сонечко, на подвір’ї — густий 
спориш і ти босими ногами відчуваєш лоскіт травинок. 
Погодьтеся, життя майже вдалося.

Авто вже виблискувало чистими краплинками на 
крилах і капоті, і залишилася просто дрібниця — ретель-
но протерти, щоб плямок не було від краплинок води.

— І де я міг її приткнути, — бурчав Марко сам до се-
бе, шукаючи м’яку, спеціально куплену ганчірку. Коли 
нею протирати авто, не залишається смуг на поліро-
ваній поверхні. Предмет для наведення лоску тріпотів 
прямо над головою. Ще минулого тижня після водних 
процедур своєї «одинадцятої» Марко закинув ганчірку 
на гілку вишні.

Дужа рука вже майже дотягнулася до цілі, як рап-
том різкий біль змусив притиснути обидві руки нижче 
грудей і так постояти хвильку-другу, поки біль у шлун-
ку став легшим. Господар присів на перевернуте відро 
і тремтячою рукою витер раптовий піт з чола. Уже дав-
но його турбує цей біль, особливо коли потрібно висо-
ко піднімати руки. І молилися не раз у церкві, і пігулки, 
що лікарі прописували, приймав — результату жодного. 
Зауважив лишень, що останнім часом біль значно поси-
лився  і приступи стали частішими.

Докінчивши, відійшов, щоб здалеку оцінити роботу, 
і залишився задоволеним. У салоні авто повісив «пахуч-
ку» — пластинку у формі деревця із запахом «після до-
щу». У вас такої немає? Рекомендую. Приємний аромат 
свіжості та озону в салоні авто, і не треба губу копилити 
— «хімія, хімія». «Хімія служить народу», — пригадав 
Марко лозунг радянської науки й усміхнувся.

…А тепер дозвольте відрекомендувати: Поліна Іва-
нівна Рибакова, заслужений лікар радянської України, 
за спеціальністю — гастроентеролог. Це такий лікар, що 
знає все про ваші нутрощі і фахово порекомендує, що 
корисно вживати в їжу і пояснить, чому у вас печія піс-
ля свіжих шкварок. Почесті, звання, поважні пацієнти із 
ЦК КПРС (для тих, хто не знає цієї абревіатури, розтлу-
мачу — Комуністична партія Радянського Союзу і її Цен-
тральний комітет ) — це все в минулому. Сьогодні вона 
просто бабуся Поля і повертається додому в Молдову. А 
гостювала в доньки, в Києві, і була неймовірно щасли-
ва побавитися з внучатами й відчути не награну, а щиру 

приязнь доньки й зятя. Що вже догоджав їй Арсен, то не 
передати. Добрий чоловік у її молодшої доньки, уваж-
ний і щирий, а ще — служитель церкви.

— Дякую тобі, Господи, за своїх дітей і внуків, і за 
життя дякую, і за спасіння… Знаєш, Господи, коли б то я 
раніше зустрілася з Тобою, то, може, й більше щось до-
брого зробила б, а так… — зітхала й дивилася на зелені 
пагорби полів, що пропливали за вікном. Повернулася в 
купе і вже, було, налаштувалася прилягти. Усе-таки  сім-
десят шість років — то вам не жарт, потрібно вчасно й 
відпочити, і за тим, що на сніданок і на обід, пильнува-
ти, а вечеряти було не в її стилі. «Все ж, не варто було 
їсти те тістечко з чаєм після обіду, надто вже підозрілим 
був смак, але Арсен так переконливо просив: «Ну ще 
хоч шматочок», що не втрималася, — надто любила по-
ласувати солодким. Мабуть, що даремно, бо відчувала, 
що тістечко, як любила вона казати, «не вляглося», і вже 
майже дві години відчувала легку нудоту, а тепер ще й 
характерний звук м’якого гуркоту в животі. Поїзд поволі 
стишував хід.

— Пані, пані… — Поліна Іванівна швиденько наздо-
ганяла провідницю купе. — Мені терміново…

— Станція зараз, всі санвузли закриті.
— Я зле почуваюся, будь ласка, відкрийте, — бла-

гально заглядала в очі.
— Бабуля, я тобі вже сказала, не заважай заходити 

пасажирам, — і так безкомпромісно відвернулася, що 
стало зрозуміло: нічого не вийде.

— Он там, біля вокзалу, зможете забігти, але поїзд 
чотири хвилини стоїть, попереджаю, — не повертаючи 
голови, провідниця жестом руки показала у простір.

Біля дверей вагона товпилися пасажири.
Старенька заспішила, майже нічого не бачачи перед 

собою, — окуляри залишалися на столику в купе. Вже 
майже добігла, але перекинута кимось урна зі сміттям 
на стежині…

Перехожі здивовано поглядали на людину, що лежа-
ла в калюжі з розбитим лицем.

— Ну, набралася тьотя, не розрахувала трошки тра-
єкторію двіженія, — коментував небритий молодик.

— А може, щось із серцем сталося, — двоє дівчат зу-
пинилися за два кроки.

— Катько, подзвони на швидку, бачиш, кров на об-
личчі.

Поліна застогнала і прийшла до тями… Хотіла підвес-
тися, але знову впала в брудну воду.

Постукуючи, поїзд поволі рухався від вокзалу.
— Марино, Марино, — наче крізь сон долинули жі-

ночі голоси, — а допоможи, бачиш, бабці біда сталася. 
Двоє молодиць допомогли старій піднятися і завели її в 
закуток вокзалу. Там і залишили — без документів, гро-
шей і одягу, у брудному халаті.

— Боже, Боже, бідкалася касирка, закриваючи вікон-
це каси, — на що світ перевівся. Та ж десь, мабуть, і діти 
є, а може, й вигнали стару з дому. Ой, Господи мило-
сердний, на що світ перевівся… — Поклала біля бабусі, 
на кріслі, шматок батона і зацокала підборами до две-
рей.

Вечоріло. Запізнілі пасажири старалися триматися 



подалі від простоволосої брудної бабці. Потім був ра-
нок, і сержант бридливо морщачи ніс, легенько тор-
кнувся черевиком до босої ноги старої: «Бабуля, тут не 
готель і не лазарет. Скільки можна сидіти? Давай, зби-
райся і дуй звідси, а то я наряд викличу. Пити треба мен-
ше. Де ти живеш, адресу скажи?..»

Бабуся тремтіла і силкувалася щось сказати, але так 
і не спромоглася.

Якщо ви не знаєте, як за два дні з інтелігентної люди-
ни перетворитися на бомжа, від якого відвертаються, то 
це саме та історія, яка пояснює цей процес.

Був ще один недільний ранок, коли добрі люди по-
спішають до церкви, а деякі за покупками у райцентр.

— Марино, Марино, Христом Богом клянуся — це та 
сама жіночка, яку ми позавчора тут посадили. 

Поліна згадала (щось просвітліло у пам’яті) цей голос 
і підняла голову. Молодиці підійшли поближче.

— Бабцю, га, бабцю, ви ще довго тут сидіти будете? 
Два дні вже майже, як звати вас, звідки будете?

— По-лі-на, — по складах промовила. — Не кидайте 
мене, — і затрусилася від плачу. — Я не знаю, де я і що 
зі мною. Я нічого не знаю. Я їхала в поїзді — і нічого не 
знаю більше… Я у Бога вірю, вірю в Бога я, — твердила 
раз-по-раз.

— Марино, ану візьми лиш мою торбу, я проведу 
бабцю. Не балакай, кажу, багато, я знаю, що роблю. Під-
соби мені трішки, ось так… — допомогла звестися на но-
ги і під руку повела вулицею, а далі поволеньки у про-
вулок до світлого високого будинку, що у ньому вікна в 
ряд і заокруглені зверху.

…Марко любив співати, а особливо у полі, коли сам 
на сам із світанком дивишся, як сходить сонце, вмите 
росою. Дихаєтсья так вільно, а погляд сягає далеко-да-
леко, аж до горизонту, де тополі тоненькими гребенями 
крон розчісують пасма сивого туману. А ще любив спі-
вати у церковному хорі — високо й урочисто, відчуваю-
чи трепет і благоговіння, ніби Хтось невидимий і силь-
ний вів його голос на вершини мелодики та духовної 
насолоди.

Церковна служба закінчувалася. Іван Шестерина — 
місцевий служитель — проповідував про доброго сама-
рянина, який змилосердився над нещасним чоловіком, 
пограбованим розбійниками.

— Це Він, милосердний Господь, зупинився біля нас, 
не потрібних нікому, покалічених та нещасних, — і під-
няв нас, і спас, і всі гріховні рани залікував добротою і 
ласкою Своєю… Я не знаю, де я був би сам, на якому 
узбіччі лежав би, але й мене, пропащого п’яницю зна-
йшла Його рука ще п’ятнадцять років тому. Повірте, у 
мені не було нічого, що б могло привернути Його по-
гляд, окрім зла, гордині і брехливих уст, а Він зупинився, 
побачив і простяг Свою добру пасторську руку — і під-
няв на висоту Свого авторитету, Своєї слави. Як я вдяч-
ний своєму Спасителю… — по щоках служителя котили-
ся сльози. Марко прикрив обличчя рукою, а уста вдячно 
шепотіли слова: «Добрий Ти, Господи, добрий, добрий, 
дякую, дякую, Тобі…»

Ще ніколи він не співав так натхненно, як того разу. 
Спів уже закінчувався, коли високі дубові двері прочи-
нилися і до храму увійшла жінка, ведучи під руку зігнуту 
бабусю. Провела на вільну лаву, а потім щось коротко 
пояснила Івану Шестерині.

Марко співав і з подивом помічав, як швиденько по-
рожніють місця навколо незнайомки у брудному халаті. 
За короткий час навколо неї майже нікого не залишило-
ся. Лишень Настя — його дружина, що сиділа на сусід-
ній лаві, складала компанію прибулій.

— Як допоможе Бог, то запрошую вас усіх на вечірнє 
служіння, на сьому вечора, — Шестерина продовжував 
говорити, помічаючи, як швидко порожніє храм.

— Тут ще така ось просьба є. Може, хто міг би сестру 
нашу на якийсь час до себе взяти, з вокзалу її привели 
незнайомі люди. Казали, що вона віруюча людина. Хто 
згоден — підійдіть до мене, будь ласка…

Народ навдивовижу швиденько розбігався. «Слухай, 
— гомоніла до приятельки в коридорі інша, — я ще ні-
коли такого «аромату» не нюхала. Боже-е, який сморід. 
Слухай, я ледь не вирвала там, і на що служба порядку 
дивиться. Ну як таку смердючку до храму пускати. Ну 
жах просто, прям ужас якийсь!» — торохтіла подрузі 
вже на подвір’ї церкви.

Марко краєм вуха почув: «Ну куди ми її зараз візьме-
мо, гості у нас, і що я з нею робитиму, людям же їсти 
потрібно готувати. Коли б не гості, то згода, забрали б, 
а так…» — переконувала чоловіка дружина на передній 
лаві.

З бокових дверей до служителя підійшов Василь, 
про таких кажуть — діловий: «Слухайте, пасторе, ось 
тут я залишаю п’ятсот гривень. Я все розумію. Такий мо-
мент — розумію. Сто таксисту і чотири сотні — бабулі. 
Вона замре від щастя. Нехай відвезе на вокзал, у місто 
або десь до лікарні. Я не знаю. Гроші тут, а вам рішать, 
я побіг. Зустріч у мене з одним серйозним чоловіком», 
—  і вигулькнув у бічні двері.

Ще одна пара нерішуче поглядала в бік Поліни, пе-
решіптувалися: «А може, давай заберемо бабцю, ну, 
жалко дивитися, як вона труситься. День-два перебуде, 
а там подивимося, що далі робити», — це вона. Він: «Та 
я, у принципі, не проти, але зрозумій, люба, ми ж не у 
своїй квартирі мешкаємо. До речі, господар дзвонив 
учора, пообіцяв зайти, подивитися, як ми… Уявляєш, що 
він подумає, коли застане у нас бомжиху…»

Гнат Синиця, або дядько Гнат, як зазвичай його на-
зивала церковна молодь, якось невпевнено підійшов: 
«Я тут, Іване, той… Ну, може, я заберу до себе. Я розу-
мію, що воно, канєшно, трудно такі вопроси мужикам 
рішать. Може, сусідку попрошу».

— Дякую, Гнате, але це не той випадок. До речі, а як 
твоя Ганна почувається?

— Та без змін, ти ж знаєш, не піднімається вона піс-
ля інсульту, але я того… я, може, сусідку попрошу, щоб 
якось бабцю перевдягла, а їсти, слава Богу, маємо що…

— Ні-ні-ні, — рішуче запротестував Шестерина, — 
так не піде, будьте вільні, ми вже тут якось визначимо-
ся. Вітання дружині, я, може, забіжу сьогодні навідати…

Марко дивися у зал — Настя ще сидить, а думки ро-



єм: «Мабуть, тра забрати. У мене ж власне хата. А чет-
веро малих? — голос тихий-тихий. — Хто зна, чи вона не 
хворіє, не приведи Господи,  ще заразу яку в хату при-
несе… Коли б то на день-два, то простіше. Прилаштував 
би стареньку в літній кухні, тепло зараз, та й побілили 
недавно… Забери, забери. — Знову тихий голос, — ти 
у поле, цілий день на роботі, а про дружину подумав? 
Вона ж вагітна, вона навіть запаху їжі не може перене-
сти, токсикоз жахливий, а ти оцей «одеколончик» в хату 
приведеш. А хто про своїх, а особливо про домашніх не 
піклується, той гірш за невірного… — написано так, ти 
ж знаєш…

Рішучим кроком від дверей до кафедри прямував 
Федір Капличка — він із тих, хто правду-матку в очі врі-
же і бровою не поведе.

— То що, по-чиєму вийшло? — замість привітання 
почав наступ. — Я вже рік тому казав — притулок треба 
в церкві зорганізувати. Притулок, як он для тої, — кив-
нув у сторону Поліни, — а не розводити бомжатник у 
домі Божому. Не слухав мене тоді — от тепер і тішся, 
перепрошую, нюхай свою порцію і мовчи. А я говорив і 
буду говорити…

— Федоре, ти хотів би взяти до себе стареньку? — 
спромігся вставити слово служитель.

— Я говорив і говорити буду: треба прислухатися, ко-
ли добре радять. Тепер розбирайся сам. Моє діло ма-
леньке — я сказав і пішов, не послухаєш — мені байду-
же — я сказав… Він уже був біля виходу, але продовжу-
вав бурчання: — Говори не говори, як до стіни горохом.

…Марко навчився розуміти дружину без слів. Ледь 
не на дотик відчув на собі її погляд, який говорив: «Мар-
ку, я згодна, якось воно буде». Усміхнувся і ствердно 
кивнув головою. 

— Я візьму до себе, поки що, а там побачимо, — 
Марко до Івана.

— У-у-ух, — видихнув полегшено Шестерина, я вже 
так вирішив: якщо не ти, то я, а що мені лишається, хоч 
ти добре знаєш мою ситуацію…

Поволі завели бабусю до «Жигулів». Марко запопад-
ливо відчинив двері. У лице — приємний запах «після 
дощу»…

— Марку, Марку, агов! Де ти? — голос дружини зву-
чав надивовижу дзвінко, — Обідати заходь.

— Та щось не до обідання мені, Насте, а ти як?
— Та нічого, — дружина невпевнено. Вона здогада-

лася, що мав на увазі чоловік. — Нічого, жодних проявів 
токсикозу. Я якось про це й забула, а ти знаєш — вона 
славна бабуська, говоряща, і згадала про все. У Молдо-
ву вона їхала, а тут така історія. Ми вже подзвонили її 
старшій доньці. Вони вже в розшук заявили в міліцію. 
Другий день шукають. Такі вже вдячні нам, такі вдячні 
— а ми то що? Гаразд, заходь лишень… Настя прочини-
ла двері.

За столом сиділа миловидна бабуся. Про таких ка-
жуть «Божа кульбабка». Гарне сиве волосся хвилями 
спадало на рожеву Настину кофту. Ледь примружені 
сірі очі з вдячністю дивилися на Марка. Розбита брова 
дбайливо заклеєна пластиром.

— То як, нічого виглядаємо, — і усміхнулася. — Дя-
кую вам і дружині вашій. Це милість Божа наді мною. 
Повік Йому вдячна буду. Це ж треба такому статися! Та 
ви сідайте лишень до столу, — мов господиня припро-
шувала.

— Та не хочеться щось, — Марко мляво.
— Що, знову болить? — Настя насторожено.
— Та так,  поболює трішки…
— Ану знімай сорочку, — голос Поліни звучав проро-

чо й суворо, — швиденько знімай, кажу. Я одразу запри-
мітила. Не хвилюйся, зі мною все гаразд. Я лікар.

Прохолодними пальцями впевнено доторкнулася: 
«Тут болить і тут також. Ану лиш не напружуйся — ще не 
таких ми бачили. Записуй, — кивнула до Насті, — бере-
мо ячмінну крупу…»

…На вокзал їхали всією сім’єю. Настя дбайливо на-
лаштувала чималеньку валізу. — У нас усе домашнє: 
і молочко, і сир, і сметанка — усе, усе домашнє, — не 
зважаючи на протести Поліни Іванівни, продовжувала: 
— Ось приїдете — внукам гостинчик буде смачненький.

Прощалися, як давно знайомі та рідні. Марко підняв 
сумку: «Ну й навантажила дружинонька бабусю», — по-
думав та пройшов у вагон і, піднявши її на витягнутих 
руках, поставив на найвищу полицю.

Поверталися додому, як раптом посеред вулиці 
Марко різко загальмував і, дивлячись на дружину ши-
роко відкритими очима, промовив:

— Слухай, Настю, я ж сам валізу на третю полицю по-
ставив. Сам, на витягнутих руках…

— Дуже болить, любий? — Настя розгублено зазира-
ла у вічі чоловіку.

Марко мовчав, позаду тривожно сигналили автомо-
білі…

— Я здоровий, Насте, я здоровий. Це Господь! Та я ж 
тільки головою кивнув, яка ж моя заслуга…
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У Луцьку християни провели 
спільну акцію милосердя

Волинське об’єднання християн віри євангельської 
взяло участь у щорічному різдвяному благодійному ма-
рафоні «Бог багатий милосердям». Цього року він від-
бувся  увосьме 17 січня у Волинському музично-дра-
матичному театрі імені Тараса Шевченка. Організатори 
телемарафону — Волинська рада церков, Волинська 
обласна облдержадміністрація та Волинська держав-
на телерадіокомпанія. Центральною подією марафону 
став благодійний концерт усіх церков і конфесій краю, 
метою якого було зібрати кошти на допомогу дітям-си-
ротам, дітям позбавленим батьківської опіки, одиноким 
престарілим, інвалідам та іншим малозабезпеченим 
людям області. Охочі могли переказати свої пожертву-
вання на розрахунковий рахунок благодійного телема-
рафону, а також покласти кошти у спеціальні скриньки, 
що були в драмтеатрі. Концерт транслювався в прямому 
ефірі обласного телебачення.

Програма марафону складалася з виступів хорових 
колективів та співочих гуртів християнських конфесій 
міста й області. Цього року у святі взяли участь пред-
ставники Української православної церкви Київського 
та Московського патріархатів, Римо- та Греко-католиць-
кої церкви, церкви адвентистів сьомого дня, євангель-
ських християн баптистів та християн віри євангельської 

п’ятидесятників. На виступ кожної конфесії виділялася 
година часу. 

Виступ християн віри євангельської п’ятидесятників 
розпочався о 16 годині промовою голови об’єднання 
Михайла Івановича Близнюка, який привітав волинян 
з Різдвяними святами, закликав їх бути милосердними, 
чуйними, уважними до інших. Також розповів про ро-
боту церков Волинського об’єднання ХВЄ, зокрема про 
роботу домів милосердя, притулків для дітей-сиріт, реа-
білітаційних центрів та інших соціальних проектів. 

Співом радували молодіжний хор Церкви Христа-
Спасителя, гурт «Левит», сім’я Лисюків та Михайло Си-
дорук. Звучали вірші. Ведучими були Людмила Климчик 
та Микола Кушнірчук. 

З проповіддю виступив єпископ Микола Синюк. Він 
привітав ще раз волинян із благословенними Різдвяни-
ми святами й наголосив, що Бог багатий милосердям до 
кожної людини і збагатив нас в Ісусі Христі. «Наша віра і 
наше християнство матеріалізується у добрих ділах», — 
підкреслив Микола Петрович, закликаючи цими слова-
ми всіх християн до добрих діл.

Завершився виступ піснею «Я щиро дякую Творцю за 
все» у виконанні хору. 

Інна МЕЛЬНИК



6 та 7 лютого 2013 року у Киїі відбувся Східноєвро-
пейський міжконфесійний саміт священнослужителів 
«Захисти сироту — зміни майбутнє», організований з 
метою інформування та об’єднання зусиль Церков для 
ефективної відповіді на виклик соціального й духовного 
сирітства.

Захід відбувся за ініціативи Альянсу «Україна без си-
ріт» та Комісії з питань соціального служіння Всеукраїн-
ської Ради Церков і релігійних організацій, і зібрав 556 
учасників з України та 12 країн світу. Понад 150 учасни-
ків заходу мають особистий досвід виховання усиновле-
них чи прийомних дітей. Загальна кількість сиріт, яких 
узяли на виховання учасники Саміту, згідно з анкетними 
даними, склала 816 діток.

Оскільки Саміт був спрямований на старших служи-
телів, від позиції яких залежить життя та діяльність гро-
мади, безпосередню участь у заході взяли голови та офі-
ційні представники найбільших християнських конфесій 
та деномінацій. Були присутні голова Церкви християн 
віри євангельської України Михайло Паночко, єпископ 
Лонгін Банченський, вікарій Черновицької єпархії, від 
імені Української Православної Церкви, митрофорний 
протоієрей та керівник департаменту зовнішніх зв’язків 
Української Греко-Католицької Церкви Олекса Петрів, 
протоієрей Микола Кригін від Української Православ-
ної Церкви Київського Патріархату, голова Всеукраїн-
ського союзу церков євангельських християн-баптистів 
В’ячеслав Нестерук, Леонід Падун від Української хрис-
тиянської євангельської Церкви та єпископ Олексій Де-
мидович від Об’єднання Церкви Божої України.

Зокрема, Михайло Степанович сказав: «Немає нічо-
го більш цінного на землі за життя людини, а особливо 
маленької дитини, яка не захищена, яка так потребує 

Майбутнє України — держава без сиріт
Андрій Дудін. Про «Церкву перед викликом соціально-
го та духовного сирітства» поспілкувались священнос-
лужителі та батьки-усиновителі Петро Дудник, Давид 
Чоботарьов, Олександр Беспалов та гість із США Ендрю 
Лассо. А дискусія «Церква та рух «Країна без сиріт» зі-
брала експертів з цих напрямків — Руслана Малюту, 
голову альянсу «Росія без сиріт», Івана Іклюшина, а та-
кож Пола Пенінгтона та Девіда Хенесі, які представляли 
партнерські організації Альянсу від США. 

Також у рамках заходу проведено серію ґрунтовних 
практичних семінарів, на яких з учасниками Саміту сво-
їм досвідом поділились вітчизняні та закордонні екс-
перти. Зокрема, про те, «Як розпочати служіння дітям-
сиротам у своїй громаді», розповіли Пол Пеннінгтон та 
Джейсон Вебер. Олександр Федорчук, Денис Пошелок 
та Оксана Сидорчук провели семінар на тему «Робота з 
вихованцями та випускниками інтернатів». 

Про «Зміцнення сімейних зв’язків» учасники почули 
від подружжя Тамари й Петра Дудників, а Павло Глад-
ченко разом із командою «Одна надія» провели прак-
тичний семінар «Наставництво». Про батьківство як 
місію життя розповідали Стів Вебер та Олександр Мар-
ченко. Великим попитом в учасників саміту користува-
лися семінари «Робота з дітьми, які перенесли травму» 
Марека Внука та «Як вирішувати проблеми в поведінці 
дітей» Джона Бержерона.

Важливою подією Саміту стало оголошення про 
сформовану команду «Світу без сиріт», робота якої буде 
спрямована на поширення цієї концепції. Керівником 
та координатором цієї команди став Руслан Малюта. А 
почесну місію президента Альянсу «Україна без сиріт» 
взяв на себе Роман Корнійко. 

любові материнської, любові 
батьківської, потребує захис-
ту, доброго виховання. Тож ко-
рінь сирітства лежить у серці 
батьків. Саме гріх руйнує ма-
теринські та батьківські серця. 
І тому перед нами, як перед 
служителями церкви, стоїть 
велике завдання — долати не 
тільки наслідки сирітства, а в 
першу чергу побороти його 
витоки… Я вірю, що в України 
є майбутнє, бо Україну любить 
Бог!»

Участь у Саміті взяв Уповно-
важений Президента України 
з прав дитини Юрій Павленко. 

Думками про «Покликан-
ня в житті дитини» поділились 
Анатолій Глуховський, Микола 
Савчук, Василь Пилипенко та 



Президент України підписав указ 
про відзначення 1025-річчя

хрещення Київської Русі
Президент України Віктор Янукович підписав 21 січ-

ня 2013 року Указ про організацію та проведення захо-
дів, що будуть відбуватися в Україні в цьому році з наго-
ди 1025-річчя хрещення Київської Русі. Окремим пунктом 
Указу Президент дав розпорядження місцевим органам 
влади «сприяти об’єднанням громадян, релігійним ор-
ганізаціям у їх діяльності щодо відзначення в Україні 
1025-річчя хрещення Київської Русі».

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 34/2013
Питання організації та проведення заходів з відзна-

чення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі
З метою сприяння належній організації та проведен-

ню у 2013 році в Україні заходів з відзначення 1025-річчя 
хрещення Київської Русі постановляю:

1. Кабінету Міністрів України вжити заходів з метою 
активізації роботи центральних та місцевих органів ви-
конавчої влади з підготовки та відзначення в Україні 
1025-річчя хрещення Київської Русі, зокрема:

1) забезпечити перегляд складу Організаційного комі-
тету з підготовки та відзначення в Україні 1025-річчя хре-
щення Київської Русі, його ефективну діяльність;

2) переглянути план заходів з підготовки та відзна-
чення 1025-річчя хрещення Київської Русі, передбачив-
ши, зокрема, додаткові заходи щодо збереження об’єктів 
культурної спадщини, пов’язаних із християнством, а та-
кож широке залучення громадськості до реалізації зазна-
ченого плану заходів, та забезпечити його виконання;

3) внести у місячний строк пропозиції щодо проведен-
ня в липні 2013 року у місті Києві урочистих заходів з на-
годи 1025-річчя хрещення Київської Русі;

4) вирішити в установленому порядку питання стосов-
но фінансування у 2013 році заходів із підготовки та про-
ведення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облас-
ним, Київській та Севастопольській міським державним 
адміністраціям:

1) забезпечити перегляд заходів з підготовки та від-
значення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі та 
їх виконання;

2) сприяти об’єднанням громадян, релігійним органі-
заціям у їх діяльності щодо відзначення в Україні 1025-річ-
чя хрещення Київської Русі.

3. Міністерству закордонних справ України вжити за-
ходів щодо залучення до участі в урочистостях з нагоди 
відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі пред-
ставників іноземних держав, у тому числі дипломатично-
го корпусу.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікуван-
ня.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
21 січня 2013 року

Різдвяний трамвай 
у Запоріжжі

Молодь церкви «Христос — єдина надія» 6 січня 
2013 року привітала жителів свого району з Різдвом 
Христовим у трамваї. Пасажири трамваю були при-
ємно здивовані, адже подібна християнська акція ще 
ніколи не відбувалася в Запорізькому регіоні.

У трамваї пасажири їхали безкоштовно, їм розда-
вали подарунки, Євангелії та запрошення на богослу-
жіння. Разом з місіонерами з Рівненської та Волин-
ської областей молодь співала різдвяні пісні, вітала 
пасажирів із Різдвом Христовим. Замість кондукторів 
по вагону ходили Йосип і Марія з «немовлям Ісусом» 
на руках, розповідаючи про Різдво Христове та мету 
Його народження.

Місце проведення благодійної акції було обрано 
не випадково. Адже в трамваї люди не поспішають 
і можуть вникнути в суть Різдва, наповнивши серце 
радістю народження Христа. Це було ідеальне місце 
для спілкування з усіма гостями різдвяного трамваю. 
Християнська молодь свідчила людям про Христа і 
ділилась своїми особистими одкровеннями. Це була 
сприятлива можливість бути світлом для цього світу, 
виявити любов Божу й сказати, що Бог є, Він живий і 
Він прийшов, щоб спасти людей!

Прес-служба Запорізького об’єднання ЦХВЄ



Сміятися разом з...

Ніхто не сміється над Богом у лікарні.
Ніхто не сміється над Богом під час війни.
Ніхто не сміється над Богом,
Коли голодує, мерзне або занадто бідний.

Ніхто не сміється над Богом,
Коли дзвонить лікар після регулярних аналізів.
Ніхто не сміється над Богом,
Коли темніє, а діти ще не повернулися з вечірки.

Ніхто не сміється над Богом, коли літак раптом трясеться.
Ніхто не сміється над Богом,
Коли бачить улюбленого з кимось іншим
І сподівається, що це помилка.

Ніхто не сміється над Богом, коли у двері стукають поліцейські
І кажуть: «Ми маємо погані новини для вас, пане».
Ніхто не сміється над Богом
Під час голоду, пожежі або повені.

Але над Богом можна сміятися
На вечірці з коктейлями, слухаючи хороший жарт про Бога або…
Або коли божевільні кажуть: «Він ненавидить нас», —
І червоніють, немов зараз задихнуться.

Над Богом можна сміятися,
Коли говорять, що Він дасть тобі грошей, 
Якщо ти просто вимовиш потрібну молитву.
І коли Його представляють джином, який чаклує, як Гудіні,
Або виконує бажання, як Чарівний Цвіркун чи Санта Клаус,
Бог може бути таким смішним…

Ніхто не сміється над Богом,
Коли втрачає усе, що він мав, незрозуміло заради чого...
Ніхто не сміється над Богом у день, 
Коли розуміє, що останнє, що він побачить в житті, —
Це пара повних ненависті очей.
Ніхто не сміється над Богом,
Коли прощається.

Ніхто не сміється над Богом...
Ми усі сміємося з Богом...

Пісня Регіни СПЕКТОР




