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Сторінка редактора

І наказав фараон усьому народові своєму, говорячи: Кожного народженого єврейського сина кидайте до 
Річки, а кожну дочку зоставляйте при житті! (Вихід 1:22).

Цьогорічне свято першого дзвоника в школах припало якраз на неділю. Комусь із чиновників здалося, що це 
свято настільки важливе, що його не можна перенести на понеділок. Для більшості батьків, у принципі, не так уже 
й важливо, чи це неділя, чи будний день, а от для практикуючих віруючих, які регулярно відвідують церкву з ді-
тьми, це стало проблемою. У результаті в багатьох церквах того дня не було не тільки дітей, але й батьків.

Я сидів на богослужінні в церкві, дивився в залу і ловив себе на думці, що тут щось не так. Зізнаюся: картина, 
яку я бачив, була гнітючою. Напівпорожні лави, вихолощеність у ході служіння, якась напружена атмосфера. При-
чина проста: того дня в церкві не було дітей…

Так, церква без дітей викликає гнітюче враження. Така церква не має майбутнього. Більше того, вона не має 
вже й нинішнього. І це добре розуміє диявол. Тому історія людства — це історія, у якій ворогуючі племена, роди-
ни, народності, держави намагалися за будь-яку ціну знищити майбутнє супротивника. Пригадуєте: у збройних 
сутичках знищували перш за все чоловіків, хлопчаків та підлітків часто брали в полон, де робили їх нездатними 
мати дітей. Народ, у якого не було дітей, не мав майбутнього, він приречений на самоліквідацію. І навпаки: чим 
чисельнішим він ставав, тим могутнішим був. Саме тому єгипетський фараон так злякався зростання народжува-
ності серед євреїв. Тому будь-яким методом намагався знищити молоде покоління.

Коли я в дитинстві читав історію Мойсея, який всупереч дикунським наказам фараона не тільки залишився 
живим, але й потрапив на виховання у фараонові палаци, я думав: «Як добре, що я і мої батьки не живемо в такі 
жорстокі часи!» Коли ж трохи підріс, зрозумів, що не все так ідеально в наші «гуманні» часи: виявилося, що радян-
ські «фараони» час від часу використовували старовинні методи. Правда, кидали дітей «інакомислячих» батьків 
не в річку, а в інтернати, де панувала своя методика перевиховання, що в принципі одне і те ж. 

Нині ж, переступивши поріг двадцять першого століття, якому характерні надміру афішовані здобутки «свобо-
ди слова», «вільного волевиявлення», «толерантності», «взаємоповаги», я з жахом спостерігаю за тим, яку страш-
ну м’ясорубку приготувало «гуманне» сьогодення нашим дітям. Мотиви фараона залишилися ті ж, змінилися 
тільки форми та методи. Ціль одна — знищити дітей. Але єгипетські фараони виявилися мудрішими від сучасних. 
Ті винищували дітей своїх ворогів, сучасні знищують дітей власних. Демократичні, цивілізовані, освічені, вільні та 
ситі країни масово відмовляються від власних дітей усіма мислимими й немислимими способами. Красномовний 
факт. Згідно з дослідженями, за нормальних умов для самозбереження будь-якої людської спільноти потрібно, 
щоб у ній народжувалося не менш як 2,8 дітей в сім’ї. У нинішній Франції для етнічних французів ця цифра складає 
1,8 у той час, як серед емігрантів (переважно представників мусульманських народностей) — 8,5. Чи має майбут-
нє французька нація?

Чи має майбутнє суспільство, у якому за вбивство кішечки можна потрапити за ґрати в той час, як убивство не-
народженої власної дитини — буденна річ? Чи має майбутнє суспільство, де дітей без згоди батьків у школі вчать 
«правильному» сексу і «правильним» абортам? І, нарешті, яке майбутнє чекає держави, у яких законодавчо за-
хищаються сумнівні «права» одностатевих пар, які апріорі не можуть взагалі мати дітей? А втім — можуть. І хочуть 
мати. Тільки не власних, а наших з вами дітей. Нині запущена страхітлива машина зі знищення дітей, у якій задіяні 
практично всі державні структури. Вилучення дітей без суду в батьків, які «неправильно» виховують дітей, із по-
дальшим всиновленням одностатевими «родинами», обов’язковими уроками сексуальної освіти та толерантнос-
ті, пропагандою абортів — це ознаки нашого часу.

У 70-80-тих роках минулого століття особливо популярною була пісня «Я у бабушки живу» білоруського гурту 
«Вєраси». У жартівливій формі пісня піднімала серйозну й актуальну тему: небажання батьків мати більше однієї 
дитини: «Стало модным одного малыша иметь всего, да и то подкинуть старикам». Тоді, слухаючи приспів «Что 
же будет, что же будет через сто ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет», я і в страшному сні не по-
думав би, що для здійснення такого песимістичного прогнозу сто років забагато. Вистачило якихось 10-20. Не по-
думав би, що сьогодні вже не актуальне питання: «Скільки дітей повинно бути у родині?», зараз стоїть питання: «А 
чи взагалі потрібні діти?». Для розбещеної, егоїстичної, ласої до насолод та вседозволеності людини діти — зайва 
морока та заважкий тягар. От тільки одного не можу зрозуміти: як можна бути настільки сліпим, щоб не бачити, 
що це дорога до самознищення. Як фізичного, так і духовного.

Церква, незважаючи на те, що її також уже торкнулися ці проблеми, ще залишається 
чи не єдиним острівцем, куди не досягнула рука фараона. Бог, зберігаючи Свій народ, має 
Свої шляхи, як це зробити. У єгипетському краї в Нього були богобійні бабки-повитухи, 
що не злякалися грізного наказу. Вірю, і нинішнім богобійним батькам та служителям Він 
дасть мудрості, як зберегти Боже насліддя від знищення. Але Церкві та християнам по-
трібно бути на сторожі своїх родин, дітей і біблійних принципів виховання. Бо інакше нас 
чекає самознищення. Я не хотів би в майбутньому бачити страшну картину, яку бачив пер-
шовересневої неділі, — бездітну церкву.

Ось тому ми вважаємо доречним підняти цю тему на сторінках журналу.



Запитання на тему номера

Олена Мокренчук, журналіст, м. Київ:
— Чи всі християнські сім’ї повинні бути багатодітними?
— Звичайно, це — найкращий варіант. Діти — благословення від Господа, 

тож хай благословення буде якнайбільше! Щоправда, не завжди так буває: тра-
пляються медичні проблеми, через які подружжя не може мати дітей, чи якісь 
інші перепони. Не треба боятися бездітності чи засуджувати людей, у яких дітей 
небагато, — у кожного своє лихо, на жаль... Маймо співчуття до таких. І — до-
помагаймо тим, у кого дітей багато: такі родини дуже потребують підтримки, 
знаю по собі.

— Чому, на вашу думку, у віруючих сім’ях не всі діти згодом стають вірую-
чими? 

— Бо дитина — теж людина і має від Господа право на вільний вибір. Батьки 
повинні навчити дитину, молитися за неї, але приймати рішення вона буде са-
ма, і відповідальність нестиме теж сама за себе.

Валентина Карабан, відповідальна за жіноче служіння у місцевій церкві, м. 
Луцьк:

— Чи всі християнські сім’ї повинні бути багатодітними?
— Багатодітність — це питання нашої віри й довіри Богові. Після створення світу 

Господь, благословляючи людей, сказав: «Плодіться й розмножуйтеся». Діти — це 
подарунок від Бога. Але від нас залежить те, як ми приймаємо цей дар. Я зауважи-
ла, що дітям з багатодітних сімей легше самим будувати великі сім’ї. Отже, якщо 
людям вистачає віри приймати дітей як Божий дар, то такі діти і такі сім’ї є благо-
словенними.

2. Чому, на вашу думку, у віруючих сім’ях не всі діти згодом стають віруючи-
ми?

— Однозначної відповіді тут дати не можна. Але я її отримала, читаючи Книгу 
Повторення Закону, 28 розділ, де йдеться про благословення й прокляття. Серед 
проклять, які прийдуть на народ за його невірність Богові, зазначене таке: «Ти по-
родиш синів і дочок, та не будуть для тебе вони, бо підуть у неволю» і «Сини твої 

Роман Корнійко, президент Альянсу «Україна без сиріт»:
— Чому в християнських сім’ях є чимало невіруючих дітей? Як у багато-

дітних сім’ях (і не тільки) правильно виховувати дітей, встигаючи приділяти 
увагу кожному з них?

— О, для мене це дуже болюче питання, тому що в «Отчому домі» і в сімей-
них групах дуже багато дітей, і дуже хочеться, щоб всі вони були християнами. 
Але, як на мене, це проблема не багатодітної сім’ї, не кількості дітей навколо 
тебе. Багатодітні сім’ї — це благословенні сім’ї, це ті, хто на світ народжують 
потенційних дітей Божих. Честь і пошана таким батькам, матерям, які зважу-
ються на це, вони гідні наслідування. 

Але якщо говорити про виховання дітей в багатодітних чи не в багатодітних 
сім’ях, у християнських чи в нехристиянських, останнім часом стали ставитися 
до дітей як до чогось само собою зрозумілого. Коли я запитую: «Скажіть, будь 

та дочки твої будуть віддані іншому народові, а очі твої будуть бачити й гинути за ними цілий день, а твоя рука не 
матиме сили» (5 М. 28:41, 32). Вважаю, що найголовнішою передумовою того, що діти виростуть християнами, є 
тісні стосунки батьків з Богом, які передбачають те, щоб наше християнство проявлялося не лише в церкві і не лише 
на словах, а 24 години на добу, і в побуті, і в стосунках з людьми. Щоб діти зрозуміли, що це природно, це реально 
і таке життя є набагато кращим.

ласка, дитина — це благословення від Господа чи зайвий рот? Або, може, взагалі прокляття?», усі в один голос від-
повідають, що благословення. Часто при цьому опираються на уривок з Псалмів (див. Пс.67). Але там сказано, що 
діти — це спадок від Господа, нагорода. Спадок буває різним: одному може дістатися «Мерседес», а другому — 
куфайка обдерта. Нагорода також різною буває. Того, хто зробив героїчний вчинок, чекає честь і пошана, медалі, 
якась премія, а тому, хто зробив злочин, нагорода — тюрма. Без обробітку росте тільки бур’ян. Бог сказав: «У поті 
чола свого будеш заробляти хліб свій». Так само й у поті чола ми повинні працювати над своїми дітьми.



Анна ЯРМОЩУК

Багатодітність: розкіш чи 
примітив?

Актуальне питання



Останнім часом мати багато ді-
тей стало соромно. В народі побутує 
стереотип: якщо в сім’ї купа дітей, 
то їм вготована «циганська» доля, 
тобто вони, безсумнівно, будуть хо-
дити напівголодні і в обносках. Саме 
тому на багатодітних мам дивляться 
зі співчуттям чи навіть зі зневагою. 
Мовляв, наплодила бідноту, тепер 
мучиться. Багатодітність в наш час 
вже не пояснюється як раніше: «Бог 
дав», а швидше: «так вийшло». Ма-
ти багато дітей не тільки стало не-
модним, але ще й вважається озна-
кою відсталості, «селюка». Мовляв, 
як у наш важкий матеріальний час 
можна бути настільки безрозсудни-
ми?! На жаль, скрізь знайдуться лю-
ди, які будуть крутити пальцем біля 
скроні, вважаючи, що мають право 
вирішувати, кому, скільки, коли тре-
ба мати дітей і яка між ними має бу-
ти різниця у віці.

Не секрет, що батьківство нині 
розцінюється більше як капітало-
вкладення, ніж як вкладення чогось 
іще. Тому народний вердикт такий: 
якщо немає грошей, то нема чого ді-
тей заводити. Ця удавка громадської 
думки здатна в будь-якій людині за-
душити здорове бажання мати бага-
то дітей через страх перед тим, що 
подумають люди. Що ж відбуваєть-
ся? Чому те, що раніше вважалося 
даром Божим і благословенням, 
раптом перейшло в розряд приміти-
ву? Яке духовне коріння цього яви-
ща?

Уся Біблія говорить нам про те, 
що Бог любить дітей, бо вони — Йо-
го творіння. Через кожну нову люди-
ну Бог виражає Свою сутність, тобто 
любов. Кожну нову людину Бог на-
діляє унікальними даними і посилає 
на землю з певним призначенням. 
Тому якщо Бог дає дітей, а ми їх не 
хочемо приймати, то тим самим від-
кидаємо Божий дар.

У результаті тривалого пануван-
ня теорії еволюції й атеїзму в на-
ших умах, ми перестали розглядати 
народження дитини як боготворін-
ня. Багато хто бачить дитину лише 
як природний біологічний наслідок 
статевого життя, повністю відкидаю-
чи той факт, що Бог, створивши лю-
дину за Своїм образом та подобою 
і давши їй повеління розмножува-
тися, з тих пір Сам повторюється в 
кожній новій людині, залишаючи в 

ній Своє відображення. Як тільки ми 
забуваємо про це, то починаємо ба-
чити людей лише як біологічний ма-
теріал. І ставимося до  народження 
нової дитини як городник, що посі-
яв моркву. Ось він повернувся через 
певний час, щоб прорвати цю морк-
ву там, де густо росте. Він сам вирі-
шує, яку вирвати, а яку залишити. Бо 
ж чим більше буде простору морк-
вині, тим крупнішою вона виросте. 
А дріб’язок безнадійний краще од-
разу ж повисмикувати, щоб не за-
ймав місця. Ця сатанинська філосо-
фія «відбору» стверджує, що право 
на життя треба заслужити.

Коли ми дивимося на своє жит-
тя, то його цінність не викликає у нас 
жодного сумніву. Ми унікальні у сво-
єму роді, корисні. Як хтось міг бути 
проти нашого народження? Яке він 
має право? Коли ж ми думаємо про 
ще не народжених дітей, а особливо 
чужих, ми з легкістю допускаємо, що 
хтось може бути зайвим. Ми, люди, 
присвоюємо собі право вирішувати, 
хто має моральне право розмножу-
ватися, а хто ні. Біблія оповідає нам, 
що коли євреї були в єгипетсько-
му рабстві та їх чисельність швид-
ко зростала, це стурбувало єгипет-
ського фараона. Він побоявся бунту 
з їхнього боку, тому повелів мучити 
євреїв непосильною працею, а та-
кож вбивати кожного єврейського 
хлопчика, щоб таким чином вини-
щити весь цей народ. Гітлер зі сво-
єю ідеологією арійської раси зайшов 
ще далі, винищуючи всі інші народ-
ності й намагаючись штучно створи-
ти умови для розмноження арійців. 
Чим далі людина у своїй мудрості 
відходить від Бога, тим сильніші в 
ній прояви гордості та мізантропії в 
питанні дітонародження.

Зневага та цинічність — ось став-
лення сучасного суспільства до ба-
гатодітних сімей. Усьому виною сте-
реотипи, які ми часто приймаємо, 
не аналізуючи. Ні для кого не се-
крет, що, на думку громадськості, в 
наш час бездумно розмножуються 
тільки неблагополучні сім’ї (алкого-
ліки, наркомани), а також цигани й 
«релігійні фанатики», тобто люди, 
які щиро вірять у Бога. Ми легко й 
бездумно приймаємо готові сте-
реотипи, якими фарширують нашу 
голову засоби масової інформації. 
Наприклад, по телебаченню нам 

досить часто розповідають про не-
дбайливих мамусь і татусів, які, на-
родивши дітвори, потім не можуть 
впоратися зі своїми обов’язками. То 
вони роблять своїх дітей жертвами 
своїх залежностей, влаштовуючи пе-
ред ними п’яні оргії, то, виявляючи 
халатність, надовго лишають дітей 
без нагляду, то б’ють, а то й про-
дають власних дітей від безвиході. 
Про хороші ж багатодітні сім’ї прак-
тично нічого й не говориться, наче 
їх взагалі не існує. Одним словом, 
суспільству промивають мізки, щоб 
налаштувати нас проти багатодітної 
сім’ї, вимальовуючи в нашій голові 
образи нещасних убогих, голодних, 
голих малюків. Хто ж після цього на-
смілиться зробити виклик суспіль-
ству й показати гідний приклад здо-
рової, красивої і радісної багатодіт-
ної сім’ї? 

Екрани телевізорів та глянцеві 
обкладинки нам пропонують образ 
красивої вільної жінки. У неї ідеаль-
на фігура й дорогий одяг, у неї купа 
шанувальників, але вона не зале-
жить ні від кого. А мати ж трьох ді-
тей, навпаки, — це таке обмежене 
депресивне звірятко, яке з дому ви-
ходить тільки на дитячий майданчик 
чи на базар; не знає нічого, окрім пе-
люшок; завжди не досипає і постій-
но перебирає у вазі; а ще вічно зале-
жить від чоловіка, який дає гроші на 
кашу для дітей. 

Маленькі дівчатка, які з раннього 
віку вбирають у себе ці стереотипи, 
вступають у доросле життя з чіткою 
установкою не обтяжувати себе уза-
ми шлюбу й не мати дітей якомога 
довше. 

Багато хто з нас нині відповідає 
на питання про дітонародження як 
на питання про особистий комфорт. 
Тобто це повинно бути не клопітно, 
в межах наших фінансових можли-
востей, має підкреслювати наш ста-
тус, але не більше того. Це чимсь 
нагадує купівлю дорогої побутової 
техніки чи, скажімо, автомобіля. Пе-
ред тим, як купувати машину, кожен 
з нас тридцять разів подумає, яку 
купити: загляне у свій гаманець, по-
думки прикине, у скільки може обі-
йтися ремонт і утримання, оцінить 
свої можливості. 

У цьому є доля здорового глузду, 
бо діти й справді вимагають вкла-
дення грошей. Одяг, їжа, а особли-



во освіта коштують нині недешево. 
Але нам потрібно відповісти на одне 
важливе запитання: діти — це капі-
таловкладення чи вкладення чогось 
іншого? Чи робить вас щасливим 
ваша освіта? Чи ваш одяг? Чи ваша 
їжа? Як дорослі люди ми вже розу-
міємо, що не це в житті  головне, то 
чому ж із усіх сил хочемо виховати 
свою власну єдину дитину в цій хиб-
ній ідеології?

Багато батьків настільки силь-
но хочуть дати дітям все найкраще, 
що вирішують, що краще мати одну 
дитину й дати їй все, ніж народити 
багатьох і змусити їх тим самим по-
чуватися незабезпеченими та не-
повноцінними. Страх виявитися не-
здатними дати щось своїй дитині ду-
же сильний і він пригнічує в багатьох 
людях бажання мати багато дітей. 
Але тут треба бути  дуже обережни-
ми. Бо прагнучи за всяку ціну дати 
своєму чаду все найкраще і на пер-
шу вимогу, ми можемо зробити вед-
межу послугу його характеру. Люди-
на, яка ніколи не чує на свою адресу 
слова «ні» і не знає жодної потреби, 
не здатна смирятися і боротися. Та-
кій людині буде складно в незатиш-
ному ворожому світі. Тому це чудо-
во, якщо дитина росте в сім’ї з бра-
тами й сестрами, вчиться ділитися, 
задовольнятися малим і отримувати 
задоволення від простих речей.

Фінансовий фактор для багатьох 
батьків стає вирішальним у питан-
ні народження ще одної дитини. 
Як мама, можу з власного досвіду 
сказати, що не все те красиве й до-
роге, що лежить на полицях у дитя-
чих магазинах, насправді потрібне. 
Виробники хочуть нас переконати, 
що без цих речей дитинство наших 
дітей буде не таким щасливим. І ми 
мимоволі починаємо вірити, що на-
ша любов до малюка оцінюється 
кількістю витрачених на нього гро-
шей. І, не маючи можливості все це 
дати дитині, ми іноді почуваємося 
нікудишніми батьками. Але ми не 
повинні вестися на цей обман! Ми 
не будемо гіршими батьками тільки 
тому, що не зможемо купити своїй 
дитині дорогу й «наворочену» пус-
тушку! 

Дитина зовсім по-іншому бачить 
та відчуває нашу любов. Їй спочатку 
все одно, у що вона одягнена і скіль-
ки все це коштує, але вона вбирає 

кожне наше слово, яке допомагає їй 
зрозуміти, хто ж вона така в цьому 
світі й чого вона вартує. То що ж тоді 
найважливіше, що ми можемо дати 
своїй дитині?

Любов — це найперше і найваж-
ливіше, що дитина має отримати в 
сім’ї. Любов безумовну, тобто неза-
служену, а просту, надійну, постійну 
і немінливу. Дитина повинна знати, 
що для своїх батьків вона найкраща 
й найдорогоцінніша, що ви будете 
любити її незалежно від того, що во-
на зробила, а  чого не зробила. Тут, 
звичайно, не має бути ніякого лице-
мірства: якщо ваша дитина, відвер-
то кажучи, остання за успішністю в 
класі, то не варто казати їй, що во-
на найрозумніша, інакше, коли во-
на виросте, то всі довкола будуть 
нерозумними в її очах. Знайдіть 
щось інше, за що ви можете хвалити 
свою дитину і пишатися нею: хтось 
допомагає по господарству, хтось 
має успіхи у спорті, хтось чуйний 
і завжди приходить на допомогу, 
хтось відповідальний, хтось ласка-
вий, хтось допитливий, а хтось про-
сто смішний і піднімає усім настрій. 
Але навіть якщо ваша дитина сама 
посередність, вона повинна бути 
впевнена, що вона — ваша дорого-
цінність.

Друге, що ви повинні обов’язково 
зробити для своєї дитини — це ви-
ховати страх перед Богом. Слово 
Боже свідчить, що саме це — поча-
ток мудрості. Бог довіряє вам Своє 
творіння, щоб ви допомогли йому 
познайомитися з Творцем. Від вас 
ваша дитина повинна дізнатися, що 
Бог вищий від усього сущого і Він — 
джерело радості та достатку. У Ньо-
му втіха та захист. Він — любов. У 
Ньому — спасіння та вічне життя. У 
Ньому — все, чого будь-коли потре-
бувала людина.

Якщо ви зможете виховати свою 
дитину впевненою у своїй цінності, 
у вашій любові та любові Бога, то 
ніщо й ніколи не виб’є ґрунту з-під 
її ніг. Така людина ніколи не буде 
комплексувати й почуватися не-
вдахою, якщо в неї не ультрамодні 
кросівки, якщо вона не зустрічаєть-
ся з найкрасивішою дівчиною чи що 
дотепер не стала директором фір-
ми. Не одна «єдина дитина в сім’ї» 
скотилася на саме дно тільки тому, 
що батьки дали їй надто багато не-

потрібного і не дали найголовнішо-
го — Бога! 

На перший погляд, дійсно, часи 
тепер не найкращі для того, щоб 
народжувати багато дітей. Ціни не-
ймовірно зростають, зарплати ліни-
во топчуться на місці, екологія по-
гіршується, ядерні вибухи, скрізь ко-
рупція, по телебаченню цілий день 
одна розпуста, на обочинах валя-
ються використані шприци, а маніяк 
дотепер на свободі. Зло згущається, 
і зовсім не хочеться, щоб це торкну-
лося наших дітей. Але ж раніше та-
кож були жорстокі війни, були кри-
зи, були репресії, був голод, і, найі-
мовірніше, далі буде ще гірше, тому 
що так написано в Біблії. Але це не 
значить, що Бог змінився, відмо-
вився від Свого авторського права 
на кожну маленьку людинку, це не 
значить, що Його рука скоротилася, 
щоб захищати й благословляти. Бог 
не кожного закликає до багатодіт-
ності, але кожному, хто хоче цього, 
дасть сили.

Скільки мати — це особиста 
справа кожної сім’ї, яку вона пови-
нна вирішувати разом з Богом. Ніх-
то інший не має права дорікати їй 
за прийняте рішення. Ми повинні 
пам’ятати, що за кожним новим не-
мовлям стоїть Творець, воля Якого 
була на те, щоб ця дитина з’явилася.

То що ж таке багатодітність? Ба-
гатство і радість чи ярмо? Одна моя 
знайома багатодітна мама встигла 
наслухатися різних питань з приво-
ду своєї багатодітності. «Найтипові-
ше питання, яке ставлять, — каже 
вона, — «Це всі ваші?» Та ще більш 
дивно прозвучало для мене одно-
го разу запитання лікаря: «Всі від 
одного чоловіка?» Він був вкрай 
здивований, почувши мою стверд-
ну відповідь. Другим за популяр-
ністю, напевно, буде: «Як ви з ними 
справляєтеся? Тяжко, напевно…» 
Це жіноче запитання. Хто-хто, а жін-
ки то точно знають, що це ой як не-
легко! Зрідка можуть поцікавитися: 
«Ви, напевно, віруюча?» Думають, 
що раз народжує, значить, не може 
зробити аборт, оскільки «віра не до-
зволяє». І, звичайно ж, жаліють: «Не 
повезло… Бідненька!» Але я так не 
вважаю, бо я не «бідненька». Я най-
багатша». 

Раз Бог дає дитя, значить, Він ви-
рішив, що так буде краще. У Нього не 



буває помилок. Ми дуже слабо 
розуміємо Боже серце, тому що 
вимірюємо його своїм власним. 
Наші людські серця надто вузь-
кі, вбогі, щоб усвідомити рівень 
Божої любові. Бог любить дітей 
більше, ніж ми собі уявляємо. 
Він кожного творить з любов’ю 
і без тіні невдоволення. І задов-
го до їхнього народження Він за 
кожного вніс дорогоцінну плату 
на хресті. Людинка ще не наро-
дилася, а Бог уже передбачив 
наперед кожну її помилку, яку 
вона звершить у майбутньому, 
кожен біль, який вона завдасть 
своїм ближнім і Йому, своєму 
Творцю. Але Бог все одно дає 
життя майбутнім героям і пра-
ведникам, майбутнім розпусни-
кам, крадіям, маніякам та атеїс-
там, тому що безмежно любить 
кожного і готовий прийняти 
кожного, навіть після того, як 
від них відвернеться весь світ.

Ми захоплюємося героями 
нашого часу. Хтось поставив 
олімпійський рекорд. Хтось зміг 
вивести свою країну з кризи чи 
покласти кінець війні. Хтось до-
сягнув невиданих висот в на-
уці та винайшов якийсь прилад, 
якусь технологію — і весь світ 
тепер вдячний йому за те, що 
він полегшив нам життя. Усіх 
цих героїв народила мама. А хто 
їй вдячний? Можливо, цей ге-
рой був п’ятою дитиною в сім’ї, 
і став героєм саме тому, що йо-
го мама не зробила аборт, не 
пошкодувавши себе, а навпаки 
відмовила собі у всьому, щоб 
дати це все ще одній дитині. Хто 
оцінить цей вчинок? Майбутні 
великі герої приходять на зем-
лю беззахисними малюками. І 
якщо весь світ з самого початку 
проти них, то як мати чи батько 
можуть не заступитися за своє 
дитя чи відмовитися прийня-
ти його? Дорогі майбутні тати і 
мами, погляньте, яку дорогоцін-
ність Бог довіряє вам, щоб зро-
бити вас воістину багатими. Не 
тимчасовими тлінними гроши-
ма, а вічними рідними душами, 
вкладена в яких любов ніколи 
не знеціниться.

Універсальної формули виховання дітей в багатодітній сім’ї немає. Од-
нак, керуючись нехитрими правилами, можна істотно полегшити своє жит-
тя і виростити щасливих дітей.

Хто в сім’ї головний?
Поширеною помилкою багатьох сучасних батьків стало орієнтування 

лише на дитину. Її потреби, інтереси, а також примхи ставлять на перший 
план. Зрештою мама і тато можуть перетворитися в «обслуговуючий» пер-
сонал підростаючого егоїста. Але коли в сім’ї вже більше двох дітей, та-
ка модель швидко стає недіяльною. Малюкам треба дати зрозуміти, що 
«правителі» в їхній маленькій державі — тато і мама. Але тут важливо, щоб 
батьківська влада  не була деспотичною, а базувалася на любові й розу-
мінні.

Я в хатинці!
Головуюче становище батьків може підтверджуватися наявністю в них 

певної особистої зони. Наприклад, діти повинні знати, де можуть «жити» і 
«гуляти» їхні іграшки, а куди їм доступ категорично заборонено. Дітей тре-
ба навчити, що якщо дорослі перебувають у своїй особистій зоні — всі ста-
раються їх не турбувати. Звичайно, у кожного в міру дорослішання також 
повинен з’явитися «куточок».

Дозована увага — запорука любові й розуміння
Нормальна кількість батьківської уваги — запорука рівноваги в сім’ї. Ві-

домо, що чим більше стає дітей в сім’ї, тим краще вони один з одним  гра-
ються, для нудьги просто немає часу. При цьому важливо пам’ятати про 
індивідуальну батьківську увагу до кожної дитини — час від часу мама чи 
тато повинні особисто працювати з кожним: гратися, гуляти чи просто роз-
мовляти. Пам’ятайте, що ваша старша дитина часто підсвідомо поводиться 
як малюк, щоб добитися більшої уваги — не засуджуйте її надто суворо і не 
перевантажуйте обов’язками як «найдорослішу». Окрім домашніх справ і 
вовтузіння з молодшими у неї повинен бути час на власні захоплення.

Ми — друзі!
Незадовго до появи в сім’ї третьої дитини треба міцно об’єднати старшу 

й молодшу дитину — поселити їх в одній кімнаті, навчити гратися разом, 
прибирати, їсти, купатися і т. ін. Молодшому в такій ситуації буде психоло-
гічно простіше сприйняти появу в сім’ї нового малюка, а у вас з чоловіком 
буде можливість хоча б трохи поспілкуватися наодинці.

Про делегування повноважень та пріоритети
Якщо в сім’ї троє і більше дітей, то треба навчитися розподіляти 

обов’язки і справлятися зі справами, розділивши їх за ступенем важливос-
ті. Діти-дошкільнята можуть допомогти мамі прибрати іграшки, помити 
посуд, витерти пилюку. Не забувайте, що ці заняття не повинні слугувати 
як покарання і не ставати рутиною — обіграйте завдання, подайте його в 
дружньому тоні, нагадайте про важливість цієї допомоги.

Вам також доведеться переглянути свої пріоритети, навчитися вирішу-
вати, що ви робите спочатку, що потім, а за що взагалі не візьметеся. Не 
варто звалювати все на себе, вчіться просити допомоги в близьких людей.

У вашій сім’ї можуть бути свої закони, але головне, щоб у дорослих не 
було розбіжностей з приводу «зводу правил» поведінки. Інакше дітям буде 
складно виконувати ці закони, ваш авторитет, як «правителів», почне пада-
ти, а діти будуть менше прислухатися до вас і погано поводитися.

Головне правило, яке слід запам’ятати: ви повинні жити не ради себе і 
не ради дітей, а ради сім’ї — жити в мирі та згоді один з одним.

Як навести «порядок» в сім’ї?

1



Аргумент 1
Сім’ї з декількома дітьми завжди 

більш дружні. Міжособистісна згур-
тованість членів сім’ї є значно ви-
щою, ніж у малодітних сім’ях. Мож-
на сміливо стверджувати, що чис-
ленні дослідження психологів, які 
свідчать про те, що  у великих сім’ях 
діти виростають більш чуйними та 
турботливими, є цілком правильни-
ми і не один раз підтверджувалися 
на практиці.

Аргумент 2
Ще однією перевагою є та об-

ставина, що, як правило, людина, 
котра виросла у великій сім’ї, дуже 
комунікабельна. Такі люди завжди 
приємні для оточуючих і часто дося-
гають успіхів у різних галузях.

Аргумент 3
Доведено, що діти зміцнюють 

сім’ю і міцніше пов’язують подруж-
жя, тому що є результатом їхньої 
любові та близьких стосунків.

У сім’ях у яких понад двох дітей 
розлучення набагато рідші, ніж в 
сім’ях, де 1-2 дитини. Народження 
кожної наступної дитини вносить у 
сімейне життя не лише нові турбо-
ти, але й свою новизну в стосунки 
між подружжям. Як правило, бать-
ки у великій сім’ї живуть разом усе 
своє життя і святкують не один по-
дружній ювілей.

Аргумент 4
Давно відомо також, що одна 

дитина в сім’ї виростає егоїстом, що 
саме по собі економічно невигідно. 

Побутує протилежна думка, що на-
явність кількох дітей в сім’ї — це ве-
ликі витрати. Але ж не менші, якщо 
не більші збитки як в психологічно-
му, так і в емоційному відношенні 
приносять діти-егоїсти, які не мають 
братів та сестер і думають тільки 
про себе.

Можна легко заперечити міф про 
економічні причини малодітності, 
проаналізувавши форми репродук-
тивної поведінки серед представни-
ків різних прошарків населення. 

Нескладно простежити, що те-
пер навіть дуже багаті люди мають 
не більше двох (!) дітей. Чому? Ніби 
й умови дозволяють, і гроші є. Від-
повідь проста: «так зручніше», «у 
всіх тепер так».

До речі, зауважимо також, що ба-
гато батьків, які мають більше двох 
дітей, говорять про парадоксальну 
закономірність: із кожною новою 
дитиною добробут сім’ї зростає. 

Цьому можна знайти дуже про-

Переваги великої сім’ї
Порівнявши різні типи сімей, виділені за критерієм кількості дітей, ми 

прийшли до висновку, що оптимальним середовищем для виховання та 
соціалізації дитини є сім’я, у якій виховуються троє або більше дітей. І ось 
які аргументи щодо цього ми хотіли б навести.



сте пояснення: відповідальні батьки 
з кожним поповненням у сім’ї почи-
нають активно шукати способів по-
кращення свого матеріального бла-
гополуччя, і в багатьох це виходить. 
Тобто діти в цьому разі стають пев-
ним стимулом для підвищення ма-
теріальної забезпеченості сім’ї.

Аргумент 5
Велика сім’я створює людині 

імідж сильної та успішної людини, 
яка не намарно живе на цій землі та 
може справедливо сказати друзям: 
«А ви що слабаки?».

На Кавказі, де люди славлять-
ся своєю гордою вдачею і гарячим 
характером, традиційно поширена 
багатодітна сім’я, причому це стосу-
ється як мусульман, так і християн, 
які населяють цей регіон.

Такими ж були й репродуктив-
ні настанови наших предків, але 
в якийсь момент стався сейозний 
надлом у моральній сфері, внаслі-
док якого наше суспільство відхо-
дить від любові до дітей і потрапляє 
в глухий кут масової «дітобоязні».

Аргумент 6
Хотілося б також звернути ува-

гу читачів на один дуже важливий 
момент, що стосується нашої старо-
сті. Подивіться, скільки тепер пенсі-
онерів, яким нікому навіть подати 
склянку води!

У минулі часи такого не було, і 
не тільки тому, що виховання було 
побудоване на інших цінностях та 
орієнтирах, але ще й тому, що 80-
100 років тому дітей у сім’ях було 
набагато більше і завжди знаходи-
тися турботливі чада, які пам’ятали 
про своїх батьків. Нинішні люди по-
хилого віку опинилися в такій неза-
видній ситуації тільки через те, що 
мали одну-дві дитини. Це так зва-
ні наслідки малодітності, жертвою 
яких стали старші люди. У когось 
син в іншому місті, з кимось донька 
посварилася, у когось єдина дитина 
виявилася не найбільш благополуч-
ною і не виправдала покладених на 
неї надій.

Очевидно, якби дітей було біль-
ше, тоді б і шанси на турботливе 

ставлення спадкоємців, отже й на 
гордість своїм потомством, були б 
значно більшими. Складно зустріти 
пенсіонера — багатодітного батька, 
від якого всі діти раптом відверну-
лися.  Хоча б хтось із них усе одно 
пам’ятає й допомагає.

Одним словом, діти — це вклад 
у власне майбутнє і турбота про гря-
дущу старість.

Аргумент 7
Батьків у великій сім’ї завжди 

відрізняє якась особлива мужність і 
неймовірна любов до життя. Тільки 
сильна людина з високим ступенем 
відповідальності здатна самостій-
но визначати, скільки дітей буде в 
її сім’ї. Тільки мужня й незалежна 
людина здатна на самостійний ви-
бір, який дається завжди складніше, 
ніж слідування за думкою натов-
пу чи вже сформованими антисус-
пільними настроями. Не піддатися 
всезагальній істерії в погоні за ско-
роминущими благами і не втрати-
ти найдорожчого, що може бути 
в людини, — це завдання під силу 
далеко не всім батькам. Зрештою, 
психологічна стійкість особистості 
вимірюється її здатністю робити са-
мостійний вибір.

Аргумент 8
Перелічуючи безліч плюсів бага-

тодітної сім’ї, зауважимо також, що 
сім’я — це унікальний жанр соціаль-
ної творчості. Ви можете створити 
свій шедевр. Для того, щоб якось по-
мітно реалізувати себе в інших сфе-
рах, необхідно багато умов: освіта, 
навики, талант, гроші, зв’язки й т.і. А 
сім’я доступна кожному з нас, біль-
ше того, вона необхідна усім.

І чим більша ваша сім’я, тим 
більше у вас можливостей для со-
ціальної творчості. Такою може бути 
тільки ваша сім’я — вона одна, та-
ких більше немає ніде і ні в кого.

Ваш начальник, наприклад, за-
робляє більше грошей, але він не-
щасна людина — у нього немає ді-
тей. Він, можливо, часом і не знає, 
для кого і для чого живе. А ви, по-
вертаючись із роботи, відчиняєте 
двері — і раптом чуєте гучне бага-

тоголосне: «тато!» (чи «мама!») — і 
шість, а то й вісім дитячих рук обви-
вають вашу шию. Хіба не це найго-
ловніше в житті?

Аргумент 9
Разом з тим велика сім’я завжди 

характеризує людину як у певному 
сенсі альтруїста, готового пожерт-
вувати певним ступенем власного 
комфорту ради дітей.

Лишилося не так вже й багато 
людей, які живуть не для себе, а ра-
ди своїх дітей. Усе менше стає жінок, 
готових відмовитися від кар’єри ра-
ди сім’ї й дітей. Ми сліпо копіюємо 
модель сім’ї та дітонародження, яка 
вже привела розвиток країни до за-
вершальної стадії депопуляції.

Зараз у Парижі побутує приказ-
ка: «Франція — це країна, де колись 
жили французи». Як не прикро, але 
ці слова актуальні вже не лише для 
Франції.

Мораль проста: народ, який не 
здатний забезпечити власне відтво-
рення, прирікає свою територію на 
заселення іншими народами. Така 
закономірність історичного розви-
тку людства.

Аргумент 10
Існує загальновідоме уявлення 

про сенс життя, яке зводиться до 
необхідності зробити щось добре, 
щось після себе залишити (написа-
ти книгу, побудувати дім, посадити 
дерево та ін.).

Так ось, дитина — це продовжен-
ня вас. 

А якщо дітей у вас декілька, зна-
чить саме стільки корисного ви піс-
ля себе й залишили.

Спробуйте спрогнозувати май-
бутнє. Невже не легше буде йти по 
житті вашій доньці, у якої двоє чи 
троє старших братів, які завжди змо-
жуть дати корисну пораду й прийти 
на допомогу в складну мить?

Ігор Бєлобородов,
віце-президент Добродійного 

фонду захисту сім’ї, материн-
ства та дитинства

Ми тривожимося, якою людиною виросте наша дитина;
але забуваємо, що вона вже людина. Сташія Таушер



Точка зору

Микола СИНЮК



«Діти спадщина Господня, плід 
утроби нагорода! Як стріли в ру-
ках того велетня, так і сини молоді: 
блаженний той муж, що сагайда-
ка свого ними наповнив, не будуть 
такі посоромлені, коли в брамі 
вони говоритимуть із ворогами! 
(Пс.126:3-5).

Безсумнівно, найпершою соці-
альною інституцією на створеній 
Богом планеті Земля стала сім’я. 
Шлюб перших людей Адама і Єви 
ознаменував собою початок буття 
роду людського. Шлюб Агнця, Но-
вого Адама — Ісуса Христа та Його 
улюбленої Нареченої — Церкви за-
вершить земний період історії лю-
дей (див. Об. 19:7).

Отже, Автором сім’ї є Бог. Ідея 
шлюбу як інструменту для досяг-
нення планів і намірів Творця, також 
належить Йому.

Коротко проаналізуємо складові 
шлюбу, які вимальовуються під час 
дослідження Святого Писання, зо-
крема Книги Буття, 2:18; 1:28.

Емоційно-інтимна складова шлю -
бу виражена словом Творця — «не-
добре одному бути».

Репродуктивна складова шлюбу, 
яка реалізує задум Творця — «пло-
діться і розмножуйтеся».

Соціальна складова — взаємодія 
з середовищем проживання сім’ї, у 
якій втілюється Боже повеління — 
«оволодіти землею» та «доглядати 
(порати) сад».

Морально-етична складова сім’ї 
— «для уникнення розпусти» (1 Кор. 
7:2).

Наше завдання — коротко роз-
глянути другу складову сім’ї — ре-
продуктивну, наслідком якої є роз-
множення людей на землі. Проте 
розпочнемо з найпершої складової, 
оскільки за словом Творця «недо-
бре чоловікові бути одному» (1М. 
2:18).

Можна однозначно стверджу-
вати наступне: Адам не мав жод-
них претензій до Творця щодо того, 
що йому «недобре» або він страж-
дає від самотності. У нього якраз 
все було «добре»: незаймана при-
рода, ідеальний клімат, абсолютна 
відсутність потреби в матеріальних 
речах, можливість безпосередньо 
спілкуватися з Богом, вдовольня-
ючи всі запити високого інтелекту. 
Творець знав до кінця всі потреби 

Свого творіння — людини краще від 
неї самої. І ось в атмосфері краси, 
гармонії та довершеності прозвуча-
ло слово Бога — «недобре бути са-
мотнім». Варто зауважити, що «не-
добре» не означало, що Бог визнає 
Свою недосконалість і вносить пев-
ні поправки до того, що Він створив 
абсолютно досконалим. Зовсім ні — 
у планах божественного задуму все 
було передбачено і наперед запла-
новано. Вираз «недобре» означав, 
що самотність для людини — це тя-
гар і людині неможливо розвивати 
свою особистість без спілкування із 
собі подібним.

З іншого боку, задум Божий, щоб 
людині було «добре» у всіх сферах 
її життя — духовній, матеріальній, 
інтимній, емоційній, адже доскона-
лий Творець передбачив досконале 
добро для Свого творіння — люди-
ни.

А тепер про наступний аспект 
наших роздумів — «плодіться і роз-
множуйтеся, і наповнюйте землю». 
Варто зауважити, що природний 
потяг до протилежної статі, закла-
дений у нас Творцем, притаманний 
усім потомкам Адама — добрим і 
злим. Законна або правильна ре-
алізація цього — єднання у шлю-
бі, коли двоє стають тілом одним і 
народжують плід любові — дітей. 
Незаконна або гріховна реалізація 
статевого пожадання — погоня за 
чуттєвими насолодами, блуд, пере-
люб, збочення — все, що Писання 
характеризує словом — гріх!

Отже, перші створені Богом лю-
ди, маючи у своїх фізичних тілах усе, 
що потрібно для продовження роду 
людського, отримали ще щось, а са-
ме — благословення на потомство. 
«І поблагословив їх Бог, і сказав Бог 
до них: Плодіться і розмножуйте-
ся і наповнюйте землю, оволодій-
те нею…» До речі, найперше слово 
«поблагословив» було ужите Богом 
до нижчого ряду творіння — дріб-
них істот, птахів, риб, плазунів — 
саме до них найперше звернувся 
Творець із словом благословення: і 
поблагословив їх Бог, кажучи: «Пло-
діться і розмножуйтеся, і наповнюй-
те воду в морях, а птаство нехай 
розмножується на землі» (1М. 1:22).

При створенні Всесвіту, землі, 
сонця, зір, місяця, численних га-
лактик, до четвертого дня творіння 

оцінка Творця була такою — добре 
воно! Коли ж у результаті боже-
ственного задуму з’явилося життя 
— Творець відмітив це особливим 
чином — прозвучало Слово благо-
словення, а воно було у наступному 
— плодіться і розмножуйтеся! Цим 
Словом було приведено в дію закон 
життя, який увімкнув усі репродук-
тивні системи живих істот, створе-
них до появи людини. Усе, що живе, 
отримало здатність розмножувати-
ся, відтворювати себе, наповнювати 
середовище перебування.

Підтвердження закону життя і 
розмноження, яке прозвучало із 
уст Бога до Адама і Єви було май-
же аналогічним: «І поблагословив 
їх Бог і сказав Бог до них: плодіться 
і розмножуйтеся і наповнюйте зем-
лю, оволодійте нею і пануйте над…» 
(1М. 1:28). На початку другого після-
потопного світу закон життя ще раз 
був підтверджений Богом Ноєві і 
його синам. Він діє у кожній живій 
істоті дотепер. Отже, закон життя, 
даний Богом, безвідмовно працює 
у світі рослин, у тваринному світі, а 
також  повною мірою стосується лю-
дини.

Про сагайдак і стріли
Премудрий Соломон у поетичній 

формі зауважив одного разу: «Діти 
— спадщина Господня, плід утроби 
— нагорода, як стріли в руках… бла-
женний той муж, що свого сагайда-
ка ними наповнить» (Пс. 126:3).

Отже, згідно з Соломоном, діти 
— спадщина. Спадщина — це те, що 
ми отримуємо від батьків, не нами 
зароблене, яке, однак, стає нашою 
власністю. Діти, як найцінніший 
дар, ми отримуємо в спадщину від 
Батька Небесного, і тут зрозумілими 
стають слова праматері Єви при на-
родженні Каїна: «Набула я чоловіка 
від Господа» (1М. 4:1).

Діти — стверджує далі цар — на-
города! Нагорода — вияв особливо-
го пошанування когось, визнання і 
оцінка заслуг, підвищення статусу в 
суспільстві. Пороздумуємо над ци-
ми визначеннями, особливо в дні 
державних свят, коли всі нагороди, 
будь-коли отримані, люди виставля-
ють напоказ.

Чи завжди ми, батьки, готові ви-
ставити перед Господом і світом на-
городу, яку отримали від Бога — на-



ших синів і доньок?
А тепер — про стріли в сагайда-

ку. Сагайдак — спеціальний футляр, 
виготовлений із шкіри, куди древні 
воїни складали стріли для лука. Со-
ломон називає щасливим того бать-
ка, який стрілами — дітьми — напо-
внив свій сагайдак — свій дім, свою 
сім’ю. Він не буде посоромлений, 
коли говоритиме з ворогом біля во-
ріт.

Отже, воїн з луком, але без стріл 
ризикує програти битву. Наповне-
ний стрілами сагайдак — запорука 
перемоги. Тепер про основне, що 
витікає з наших міркувань: а скіль-
ки стріл має бути у моєму сагайда-
ку, скільки дітей має наповнити мій 
дім, мою сім’ю, щоб зробити мене 
щасливим?

Я повністю усвідомлюю делікат-
ність та неоднозначність поруше-
ного питання і фізично відчуваю, з 
якою пильністю й увагою цей мате-
ріал будуть читати далі. Проте напе-
ред змушений розчарувати — гото-
вих рецептів не буде. Моє завдання 
— не вчити, не ділитися власним 
досвідом, не давати формули рі-
шень (їх не існує), а допомогти за-
мислитися над уроками Слова, ви-
сновки з яких доведеться робити 
вам самостійно. «А якщо ви думаєте 
інакше (а не так, як інші), то і це Бог 
вам відкриє…» (Фил. 3:15).

Повернімося до Слова: «Плодіть-
ся» і «розмножуйтеся». Чи дореч-
ним буде між цими словами поста-
вити знак «=» (дорівнює)? «Плоди-
тися» — означає «принести плід». 
Плід саду, плід поля, плід утроби 
— це все плоди, які з’явилися в ре-
зультаті дії закону життя, даного Бо-
гом. Нескладно підрахувати, що для 
розмноження одного плоду, а отже 
й однієї дитини недостатньо. Двох 
— також, оскільки в такому разі ми 
не розмножлися, а тільки народи-
ли собі заміну. Статистика свідчить: 
для того, щоб народжуваність пере-
вищила смертність, у сім’ї має наро-
дитися більше трьох дітей. Тільки у 
такій ситуації можна говорити про 
мінімальний відсоток, який працює 
на розмноження. Але математичні 
підрахунки залишимо математи-
кам, а ми обійдемося зовсім про-
стою арифметикою — цифри на рів-
ні учня першого класу, хоча почне-
мо з мільйонів. Приблизно 14 млн 

сімей в Європі та США не хочуть ма-
ти дітей. Зовсім, абсолютно, жодної 
дитини. Вони навіть об’єднуються у 
неформальні рухи, що мають ідею 
— життя без дітей, «вільне життя». 
Повернімося до арифметики на 
рівні першокласника і зробимо не-
складні підрахунки. Хтось сказав, 
що чужі гроші рахувати не варто, 
але порахувати найвищу цінність — 
дітей у біблійних сімействах, думаю, 
доречно.

Отже, біблійні сім’ї
Сімейство Адама — діти: Каїн, 

Авель, Сиф і ще багато синів і дочок 
упродовж 930 років земного життя 
Адама.

Сімейство Авраама — один син 
від Сари, шестеро синів і дві доньки 
від Хеттури.

Сімейство Ісаака — Яків, Ісав — 
двоє.

Сімейство Якова — шестеро ді-
тей від Лії, двоє від Рахілі, четверо 
— від двох служниць, всіх — 12.

Сімейство Мойсея — двоє синів 
— Гершом і Еліезер.

Сімейство Йова — 10 дітей, які 
загинули, потім знову народилося 
10. Немає точних даних, чи це були 
діти від першої дружини.

Сімейство Гемана — прозорлив-
ця царя Давида — чотирнадцять 
синів і три доньки — всі хористи (1 
Пар. 25:5).

Сімейство ап. Петра — не згада-
но про дітей.

Сімейство диякона Пилипа — 
четверо доньок-пророчиць.

Сімейство Йосипа і Марії — не 
менше семи дітей — оскільки згада-
но п’ятеро братів Христа і сестри.

Не маю за ціль робити більш 
детальний аналіз кількості дітей у 
сім’ях, згаданих у Біблії. Навіть ця 
поверхнева інформація дає підставу 
для роздумів: а скільки стріл має бу-
ти у моєму сагайдаку?

Підведемо короткий підсумок. 
Бог-Творець особливим чином, осо-
бливим словом, особливим зако-
ном урегулював процес розмножен-
ня усього живого на землі. Він бла-
гословляє, дає благе (добре) слово 
для кожної сім’ї, яка народжує по-
томство. Діти — це Його спадщина 
для нас, особлива нагорода, визна-
ння Творцем нашої особливої місії у 
Його задумі. Діти — це стріли, зброя 

— наш захист від самотності, нудь-
ги, від проблем похилого віку.

Стріли, спрямовані в небо, 
обов’язково повернуться до лучни-
ка. Посвячені Богу діти назавжди бу-
дуть нашими.

Хто батько моїх дітей або чому во-
ни народилися?

Саме питання, винесене в під-
заголовок, видається абсурдним. 
Проте тільки на перший погляд. 
Втім — поміркуйте самі… Звернімо-
ся до Слова: «А всім, що Його при-
йняли, їм владу дано дітьми Божи-
ми стати… що не з крови, ані з по-
жадливості тіла, ані з пожадливості 
мужа, але народилися від Бога…» 
(Ів. 1:13). Євангеліст Іван говорить 
про тих, хто стали духовно дітьми 
Божими або народилися від Бога 
через віру, через прийняття Предві-
чного Слова — Христа. Разом з тим 
він говорить про народження дітей 
у буквальному розумінні цього сло-
ва і відкриває мотиви або причини, 
чому вони народилися. Отже, діти 
можуть народитися:

— від крові;
— від тілесного бажання;
— від бажання чоловіка;
— від Бога.
Перше — від крові. За деякими 

тлумаченнями вагітність у древні 
часи інколи уявляли як поєднан-
ня чоловічої і жіночої крові. Тілес-
не бажання, пристрасть може ста-
ти «батьком» або причиною на-
родження дитини. Пожадливість 
чоловіка, бажання вдовольнити 
свою фізичну потребу в багатьох ви-
падках може стати «батьком» дити-
ни, як правило — небажаної. Нару-
га, насилля, вчинене над дівчиною 
чи жінкою, дуже часто стає причи-
ною вагітності й народження дити-
ни. Не будемо торкатися сучасних 
медичних технологій або так званих 
«дітей з пробірки», результатом чо-
го теж є поява на світ нового життя. 
Узагальнюючи сказане, робимо ви-
сновок — закон життя, даний Твор-
цем, діє у всіх перелічених випад-
ках. Посіяне насіння стає плодом, 
народжується нове життя.

Нещодавно почув фразу, яка 
прозвучала як докір Богу: «Сотні 
тисяч дітей помирають щороку в 
країнах Африки від голоду і хвороб. 
Чи справедливо це з Божого боку, 



що вони народилися?» Думаю, ви-
словлюючи подібні претензії, вар-
то ніколи не забувати, що закони 
життя, земного тяжіння, термоди-
наміки та багато інших, закладених 
Творцем, працюють і будуть працю-
вати безвідмовно. Нікому не при-
йде в голову звинувачувати Бога в 
тому, що підкинута вгору цеглина 
обов’язково впаде на землю або на-
віть на голову того, хто її жбурляє. У 
цьому контексті буде доречним по-
думати над наступним: чи всі діти, 
народжені мною, були дітьми, яких 
я просив у Бога і щиро прагнув, щоб 
вони народилися?

Для мене особисто залишається 
загадкою — чому в Святому Писан-
ні подані тільки загальні принципи, 
щодо народження дітей. Незапере-
чним залишаться факт: діти — це 
особливе Боже благословення, яке 
достойно мають прийняти батьки. З 
іншого боку, акцент Біблії — на ви-
хованні тих дітей, які народилися. 
Про це багато говорить як Старий, 
так і Новий Завіт. Маючи надзви-
чайні відкриття від Духа Святого, 
апостол Павло лишень констатує: 
ваші діти — святі, навіть коли щи-
ро віруючою є тільки одна сторона 
— батько чи мати. Сьомий розділ, а 
також половина одинадцятого роз-
ділу Першого послання до коринтян 
присвячена взаємостосункам чоло-
віка й жінки, як в інтимній сфері, так 
і в соціальній, і в релігійній сферах. 
Він торкається питань морально-
етичного складника сім’ї, зауважую-
чи: «Для уникнення розпусти нехай 
кожен муж має дружину свою і кож-
на жінка хай має свого чоловіка…» 
(1 Кор. 7:2), але жодним словом не 
обмовляється щодо дітей. Чому? У 
Посланні до ефесян апостол знову 
торкається таємниці шлюбу, приво-
дячи аналогію між чоловіком і жін-
кою у шлюбі та Христом і церквою. 
Що ж до дітей, то основне в цьому 
місці — це напоумлення: «діти, ко-
ріться своїм батькам у Господі, бо це 
справедливо», а також: «батьки, не 
дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх 
в напоминанні й остереженні Божо-
му» (Еф. 6:1-4). Знову акцент — на 
процесі виховання, а не на чисель-
ності потомства святих у нашому до-
мі. Тож скільки стріл має бути в са-
гайдаку вашого сімейства?

Щасливий той муж, який напо-

внить стрілами сагайдак. Наповнить 
на третину, наполовину сагайдака, 
на дві третини??? Поговоріть про це 
зі своєю дружиною, зі своїм чолові-
ком, а також розкажіть про свої пла-
ни Тому, Хто сказав: «Народжуйте, 
розмножуйтеся, наповнюйте…»

…Бенджамін Франклін — визна-
чний науковий і політичний діяч 
США — був п’ятнадцятою дитиною 
у сімействі, яке мало сімнадцять ді-
тей. Його портрет ви можете поба-
чити на стодоларовій банкноті. Нам 
важко сьогодні судити, як його по-
ява була сприйнята батьками. Не-
заперечно одне — ця людина мала 
вплив на економіку, науку, політич-
ний курс величезної держави, бу-
ла надзвичайним Божим дарунком 
для цілої нації.

А як щодо нас? Яка наша реакція 
на чергове повідомлення: «У вас бу-
де дитинка»? Шок, роздратування, 
тривога, дзвінок подрузі: «Залеті-
ла... », чи: «Дякую, Господи, я вже її 
люблю, я буду чекати, вона — не за-
йва ложка за столом, не нова дірка у 
скромному сімейному бюджеті. Це 
наша нова нагорода, це стріла в са-
гайдаку нашої сім’ї, для неї є місце 
за столом і в серці! Я приймаю на-
городу!»

Я був свідком нагородження 
Президентом В. Януковичем групи 
діячів культури. Якою непідробною 
радістю світилися їхні обличчя!

Прийняти Божий дарунок з вдяч-
ністю означає — я зроблю все, що 
від мене залежить, щоб подарована 
Ним стріла досягнула цілі...

*  *  *
Запахла ти мені, мов яблуневі квіти,
Засяяла мені, немов свята.
Хотів до тебе тільки притулитись,
А приліпився на усі літа.

Душею й серцем… Міцно – не розняти.
Нам хороше і радісно обом…
Ще шестеро Господь приніс до хати,
Але нам всім не тісно за столом.

І у серцях не тісно нам – просторо,
Бо ж Сам Господь розширив їх без меж.
І дивимось усміхнено угору –
Туди, де наш Ісус, де будем теж.

Моє кохання, всім даєш ти раду, 
Хоч спокою не маєш ні на мить: 
Тому дай хліба, другому пораду,
Радіє третій, шостому болить…

У тебе усміх, в тебе добре слово
На кожну мрію, на благий порив…
О, поєднались ми не випадково –
Подружжям Сам Господь нас сотворив.

Хоч в березні ще вітряно та сніжно –
Для нас ці дні найкращі й для дітей…
Ми тулимось усі до тебе ніжно,
А ти нас пригортаєш до грудей.

Василь Мартинюк
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Свідчення



Мені 47 років. Народилася в 
християнській родині. Мої батьки 
виховали дев’ятеро дітей (семеро 
синів і дві доньки), а я з них наймо-
лодша. 

Я інвалід І групи, діагноз: «Рев-
матоїдний поліартрит». Не можу 
ходити, якщо ж посадять у візок, то 
сидітиму. Хвороба розвинулася че-
рез дев’ять місяців після заміжжя. 
А вийшла заміж у 1990 році (дякую 
Богові за свого чоловіка Сашу).  Піс-
ля трьох років виснажливої хвороби, 
коли вже не могла встати, я завагітні-
ла. Один Бог знає, скільки довелося 
витерпіти випробувань і поневірянь 
від лікарів, які категорично заборо-
няли мені народжувати, переконую-
чи, що в нас не може бути здорових 
діток. На сьогодні ми маємо чоти-
рьох дітей — усі здорові! Слава Гос-
поду! Усі діти люблять Бога!

Я щаслива, що мої батьки вихова-
ли мене в християнському дусі. Моя 
мама тяжко працювала фізично, бу-
ло, що й нарівні з чоловіками, тому 
що тата засуджували до в’язниці 
за віру в Бога. Нам було важко, але 
Бог зберіг нас від світського бруду. 
Ми бігали за чотири кілометри не 
до клубу, а в дім молитви на бого-
служіння, незважаючи на те, що за-
знавали переслідувань від учителів 
у школі.

Хоч я переважно лежу, але маю 

багато друзів у різних куточках зем-
ної кулі. До нас приходять гості, 
дзвонять мені хлопці та дівчата, щоб 
довірити свої проблеми. З Божою 
допомогою намагаємося їх виріши-
ти. 

Одного разу диявол навіяв мені 
думки, що я нещасна каліка, на весь 
район одна така, бо не можу ходи-
ти, не можу прогулятися з чоловіком 
попід руку, ніколи не тримала на ру-
ках своїх діточок… Я гірко плакала й 
просила Бога підтримки й відповіді. 
І Господь вказав мені на вірш Біблії: 
«Не в силі коня уподоба Його, і не в 
членах людини Його закохання, Гос-
подь любить тих, хто боїться Його, 
хто надію складає на милість Його!» 
(Пс.146:10,11). І я вже не плакала 
від розпачу, а плакала з радості. Хі-
ба це головне — мати здорові ноги? 
Як часто ті, хто мають здорові ноги, 
постійно кудись біжать, але так рід-
ко заходять до молитовної кімнати, 
щоб схилити свої коліна перед Бо-
гом. Нема в них часу. Дякую Богу, що 
я маю такий час! 

У мене чудовий (від Господа!) чо-
ловік! Ось уже 23 рік минає, як він 
мене доглядає. Господь дає йому си-
лу, ми любимо один одного, а понад 
усе — ми любимо Бога! Він — наша 
поміч, утіха: «Добрий Господь, при-
становище Він у день утиску, і знає 
Він тих, хто на Нього надіється!» (На-

ум.1:7). За 22 роки спільного життя 
ми багато пережили, і, звичайно, 
без віри в Бога наша сім’я розпала-
ся б, але нас загартовує Господь — і 
наше подружжя стає ще міцнішим. 
Наші діти жодного разу не були в 
лікарні! Найстаршому синові вже 
двадцять років, наймолодшому-
еншому — дев’ять. Ще маю дві до-
чки. Я завжди співаю пісню: «Наша 
жизнь — это Бог!»

Хочу підбадьорити людей, які пе-
ребувають в подібному фізичному 
стані: нас знає Бог! Не переставайте 
читати Божі обітниці й вірити в них. 
Старайтеся духовно зрости до того, 
щоб довірити все своє життя  в Бо-
жі руки. Якщо ж ви здорові, багаті й 
освічені, знайте, що прийде час — і 
це зникне: буде старість, безпоміч-
ність і одного дня виконається Сло-
во Боже, що всім потрібно померти. 
І це ще не кінець: кожна людина по-
стане перед Богом! І сьогодні кожній 
людині важливо дбати не тільки про 
фізичне здоров’я та статки, а про те, 
з чим постане перед Богом. Я часто 
дякую в молитві Богові за спасіння в 
Ісусі Христі, за вічне життя з Ним! Це 
найголовніше, що має людина з Бо-
жої ласки. 

Любов КЛИМОВИЧ,
 с. Серники, Зарічненський р-н, 

Рівненська обл.



Чи захищає ЮЮ права дітей?
На жаль, доводиться констатува-

ти, що під тиском ЄС та інших захід-
них структур ювенальна юстиція в 
Україні все глибше запускає своє ко-
ріння. Влітку 2012 вийшло розпоря-
дження Віце-прем’єр-міністра С. Ті-
гіпка про прийняття на роботу 12000 
соціальних працівників, які вже сьо-
годні ходять по домівках і збирають 
відомості про сім’ї. У народі їх на-
звали «соцполіцаями», тому що во-
ни вишукують проблеми, випитують 
умови проживання, доходи та іншу 
конфіденційну інформацію, на осно-
ві якої потім можна пред’явити пре-
тензії сім’ї. У жовтні 2012 на Форумі 
сім’ї С. Тігіпко заявив, що планується 
збільшити кількість соцпрацівників 
майже до 46000 (!), аби вони «дослі-
джували кожну родину»!

Хоча багато батьків знайомі з ці-
єю проблемою, та все ж таки пере-
важна більшість громадян ще до 
кінця не усвідомлюють, що відбу-
вається. Багато хто з цього приводу 
питають: «А хіба ж закон про юве-
нальну юстицію прийнятий?» Та мо-
ва йде не лише про закон, а про цілу 
систему, що пронизує усі державні 
відомства, які працюють з дітьми, у 
тому числі школи, лікарні та дитсад-
ки. Саме через них ювенальні служ-
би найчастіше отримують сигнал 
про те, що сім’ї можна пред’явити 
претензії.

Простежмо за процесом введен-
ня ювенальної юстиції. Відразу після 
проголошення незалежності, коли 
іноземні структури отримали вплив 
на Україну, однією з перших вимог 
було введення ювенальної юстиції. 
Наші діти завжди були дуже тала-
новитими й красивими, тому між-
народні структури вельми зацікав-
лені в їх безперервному потоці за 
кордон. Дехто запитує: «Кому вони 
там потрібні?» Досить згадати хоча 
б мільйон американських гомосек-
суалістів, які, як відомо, самі не роз-
множуються. А практика вилучення 
дітей у нормальних сімей і передача 
в одностатеві — це дуже поширене 
явище за кордоном. При президенті 
Л. Кучмі був ухвалений ювенальний 
закон «Про попередження насиль-
ства в сім’ї». Ще раніше на законо-
давчому рівні відбулася підміна по-
нять: власне «захист дитини» на 
«захист прав дитини». Якщо раніше 

ПОВІЛЬНО, 
АЛЕ ВПЕВНЕНО. 

ЮВЕНАЛЬНА 
ЮСТИЦІЯ В УКРАЇНІ

Від редакції:
Ювенальна ідеологія, що набрала обертів у країнах Єв-

ропи, усе більше відкриває своє справжнє обличчя, йдучи 
пліч-о-пліч із антисімейним законодавством, лобійова-
ним ЛГБТ-спільнотою. Яка ж ситуація в Україні? Як впли-
вають євроінтеграційні процеси на сучасні закони? Чи 

обізнана громадськість із негласними нововведеннями? 
Відповідаючи на ці питання, варто зазначити, що настав 

час, коли для церкви вже не достатньо просто молитися, а 
потрібно переходити до рішучих дій.



держава захищала саму дитину, то 
тепер через це лукаве формулюван-
ня захищає її абстрактні права, хоча 
на практиці це означає тільки шко-
ду для дитини. Наприклад, захист 
«прав дитини» у широковідомих ви-
падках жорстокого вилучення дітей 
із родин обернувся серйозними пси-
хічними травмами для дітей.

Тому насправді ніяких прав ді-
тей ювенальна юстиція не захищає 
ні в якому разі. Навпаки, реальні 
серйозні проблеми, що стосуються 
дітей ― зубожіння батьків, нестача 
дитячих садків, відсутність гуртків 
та спортивних секцій, платна освіта, 
дитячий алкоголізм та наркоманія, 
погана якість продуктів для дітей 
тощо —  свідомо замовчується і іг-
норується, зате найголовнішою про-
блемою проголошується «проблема 
насильства в сім’ї».

Сім’я ― найбезпечніше місце для 
дитини

Тема «насильства в сім’ї» є голов-
ною темою, під гаслами якої вводять 
ювенальну юстицію. Мета — закрі-
пити в суспільстві образ родини як 
місце небезпеки для дитини, звід-
ки її потрібно «рятувати» і вилучати. 
Серед громадськості активно пропа-
гується ідея необхідності захищати 
дітей від непридатних і жорстоких 
батьків, щоб підготувати свідомість 
суспільства до масового вилучення 
дітей із сімей.

Насправді ж сім’я є найбезпечні-
шим місцем для дитини. І саме сім’я 
може захистити дитину в сучасних 
умовах від різних бід — наркоманії, 
алкоголізму, розтління і маси інших 
небезпек. Тому ювенальна юстиція 
націлена на послаблення захисної 
ролі і впливу батьків на дитину. Хо-
чете захистити її від порнографії в 
інтернеті? Згідно з Конвенцією ООН 
про права дитини, вона має право 
на доступ до будь-якої інформації; 
хочете захистити її від компанії нар-
команів — вона має право на сво-
боду спілкування; хочете привчити 
її до праці (а в сучасних умовах без 
цього не вижити) — ви не маєте пра-
ва її примушувати (!) до роботи, а ще 
у дитини є економічні права ― і ви 
зобов’язані забезпечити їх, незважа-
ючи на затримку зарплати або інші 
фінансові труднощі. В одній із київ-
ських шкіл завуч на лінійці прямо 

заявила: «Хто не ходитиме у формі, 
на того поскаржимося в ювенальну 
юстицію, і вас відберуть у батьків».

Але вилучення дитини в батьків 
— це не найстрашніше, нормаль-
ні батьки в нас завжди відвоюють 
свою дитину. Найнебезпечніше ін-
ше — це обробка свідомості дити-
ни цією аморальною ідеологією: 
знищення поваги до батьків, руй-
нування довіри усередині сім’ї, на-
строювання проти батьків, коли ди-
тина спекулює своїми правами. Така 
дитина хоч і перебуває в сім’ї, але 
вона стає ніби чужою людиною, яка 
може в будь-який момент зрадити, 
поскаржитися, подати до суду. На-
приклад, у США 9-тирічний хлопчик 
заявляє своїй бабусі: «Якщо ти зараз 
же не вибачишся переді мною, я по-
дзвоню в поліцію, і ти сидітимеш у 
в’язниці!» Схожі приклади, на жаль, 
все частіше з’являються і в Україні.

Ще одним руйнівним постулатом 
ювенальної юстиції є безкарність ді-
тей і підлітків. Дитина, знаючи, що 
залишиться безкарною, може собі 
дозволити будь-які «розваги». На-
приклад, у деяких країнах Європи за 
вбивство перехожого підліток може 
відбутися шістьома місяцями дитя-
чого ізолятора. Статистика європей-
ських країн свідчить, що це призво-
дить до стрімкого злету підліткової 
злочинності та інших соціальних 
проблем.

Непомітне впровадження юве-
нальних технологій

Ювенальні технології проника-
ють усе глибше в повсякденне жит-
тя: уже сьогодні в школах діти запо-
внюють різні анкети, де їх запитують, 
які зарплати у батьків, чи застосову-
ються в сім’ї тілесні покарання, роз-
повідають, як подати до суду на до-
рослих. Уже зараз у школах скрізь 
проводяться лекції про «права дити-
ни», на яких дітям вселяють непова-
гу і недовіру до батьків, пропонують 
запам’ятати телефон, по якому вони 
можуть скаржитися на «поганих» тат 
і мам. Уже сьогодні педіатри, вчите-
лі, соціальні педагоги зобов’язані 
при найменшій підозрі доносити на 
батьків у соціальні служби й органи 
опіки. У кожній школі ви можете по-
бачити стенд з переліком прав дити-
ни, а подекуди ― навіть планується 
ставити «скриньки Павлика Моро-

зова», у які діти зможуть кидати свої 
скарги на дорослих. Батьків штрафу-
ють і притягають до адміністратив-
ної відповідальності, погрожують 
позбавленням батьківських прав. 
Усе це — ювенальні технології, які є 
елементами цієї системи.

Сьогодні активно впроваджу-
ються базові законодавчі акти, які 
надають можливість створити сис-
тему ювенальних органів державної 
влади і надати їм відповідні повно-
важення. При ретельному аналізі 
з’ясовується, що в нас перероблено 
під ювенальні технології все законо-
давство, що стосується дітей. Окрім 
вищезгаданого закону, це: Закон 
України «Про охорону дитинства», 
«Про соціальну роботу з сім’ями, ді-
тьми і молоддю», Сімейний Кодекс, 
Конвенція про кримінальну юстицію 
для неповнолітніх тощо. Набрав си-
ли новий Кримінально-процесуаль-
ний Кодекс, в якому вводяться по-
няття спеціалізованих (ювенальних) 
судів та слідчих для неповнолітніх, 
а також такі ювенальні технології як 
«медіація» і «пробація». Таким чи-
ном, ювенальна юстиція на законо-
давчому рівні прийнята майже по-
вністю.

Паралельно міністерствами роз-
силаються інструкції для соціальних 
працівників, педагогів (наприклад, 
«Методичні рекомендації для ро-
боти педагогічних працівників з пи-
тань попередження насильства над 
дітьми»), у яких дано інструкції для 
відстеження випадків «порушення 
прав дітей» і їх вилучення з сімей. 
Постійно розширюється кількість 
ювенальних структур — криміналь-
на міліція для неповнолітніх, різні 
соціальні служби, кризові центри, 
служби медіації, sos-містечка для ді-
тей, яких відібрали від батьків, тощо.

Ювенальна юстиція вводиться в 
країні проти волі народу, сотні тисяч 
звернень проти її введення були по-
слані у Верховну Раду, до Міністер-
ства юстиції й інших структур. Така 
ж ситуація в Росії й інших постра-
дянських країнах. Батьки протесту-
ють, об’єднуються в батьківські гро-
мадські організації і захищають свої 
сім’ї, міста, суспільство.

Батьківський комітет України
www.rodkom.org



Фінляндія
70% дитячих будинків Фінляндії 

― приватні фірми, для яких прибу-
ток йде від «торгівлі» дітьми. Хто 
створює приватні дитячі будинки? 
Це співробітники органів опіки (ко-
лишні або працюючі), які прийма-
ють рішення щодо вилучення дітей 
― вони і створюють приватні дитя-
чі будинки, щоб заробляти хороші 
гроші. Це дуже привабливий бізнес.

У 2009 р. у Фінляндії набув чин-
ності новий закон ЮЮ «Про захист 
дітей». Особливості цього закону 
в тому, що він дає право вилучати 
дітей із сімей без причини. Не по-
трібно рішення суду, не потрібно 
ніякого розслідування, потрібно ли-
ше суб’єктивне «почуття занепоко-
єння» у співробітників органів опіки 
про те, що, можливо, існує якась за-
гроза дитині.

Діяльність ювенальних органів 
суворо засекречена. Це як держа-
ва в державі. Усі справи, пов’язані 
з вилученням дітей, є суворо кон-
фіденційними, тобто ніхто не може 
нічого дізнатися про те, що відбу-
вається. Навіть начальники орга-
нів опіки, навіть міністр соціальних 
служб не може отримати інформа-
цію про конкретний випадок. Ніхто 
не може контролювати ситуацію, 
оскаржити і т. д.

«У нас особливо багато випад-
ків, коли дітей забирають у росіян, 
― каже фінський правозахисник, 
доктор права, соціолог, публіцист 
Йохан Бекман, ― причому за аб-
солютно абсурдних причин. На-
приклад, нібито дівчинка сказала 
в школі, що тато ляснув її по сідни-
цях. Таких справ дуже багато. У ро-
сійськомовних ЗМІ розповідається 
про Анну Оксонен, що вийшла за-
між за фіна. Вона була на дев’ятому 
місяці вагітності, коли без жодних 
причин потрапила до психіатричної 
лікарні. Діагнозу їй так і не сказа-
ли. Але оголосили, що в неї вилу-
чають дитину, ще до пологів. Вона 
подзвонила мені з цієї психлікарні, 
і я та інші правозахисники, а також 
російські дипломати, журналісти 
прийшли туди, підняли шум у росій-
ських ЗМІ, і вона була відразу звіль-

Наслідки ЮЮ
Правило перше: допоможи іншим ― і вони допоможуть тобі. Одному 

завжди важко захиститися, тому заздалегідь потрібно дізнатися, куди в разі 
чого можна звернутися. Найпростіший варіант — група знайомих батьків 
з аудіо-, відеоапаратурою, які домовляються між собою про взаємодопо-
могу. Створіть таку групу швидкого реагування серед знайомих. Ще краще 
створити Батьківський комітет із захисту прав сім’ї — при храмі чи при ор-
ганізації.

Принцип ювенальної юстиції — спочатку відібрати дитину, а потім роз-
биратися, що сталося, тому важливо найперше не допустити цього.

В ідеалі в такому комітеті мають бути журналісти, юристи, психологи. За-
хищаючи незнайомі сім’ї, потрібно об’єктивно оцінювати обстановку. Якщо 
батьки наркомани, а родичі відмовляються від опіки над дітьми, то в цьому 
разі без всякої ювенальної юстиції дітей забирали в усі часи.

Правило друге: нікому не давайте інформацію про свою сім’ю; заборо-
ніть анкетування дітей у школі; попередьте учителів, що ви не даєте дозволу 
на збір інформації про сім’ю і дитину ― про це треба подати заяву в школу, 
садок. Будь-яка інформація, яку про нас збирають, завжди може стати при-
водом для пред’явлення претензій. По можливості потрібно уникати кон-
фліктів, ввічливо і твердо обґрунтувати свою відмову, посилаючись на іс-
нуюче законодавство.

Згідно з Сімейним Кодексом України (ст.1.), «Батьки мають переважне 
право перед іншими особами на особисте виховання дитини» і (ст.3) «Бать-
ки мають право вибирати форми і методи виховання, окрім тих, що супе-
речать закону, моральним основам суспільства».

Правило третє: проведіть бесіду з дитиною. Діти мають знати, що вони 
не повинні нікому нічого розповідати про сім’ю ― ніяким соціальним педа-
гогам, психологам і т. д. Навіть твір на тему «Моя сім’я», «Як я провів каніку-
ли або вихідні» може бути використаний проти вас. Тому потрібно пояснити 
дитині, які наслідки можуть бути, якщо вона буде відверта або, ще гірше, 
поскаржиться на батьків.

Дайте настанови, як поводитися, якщо все-таки забрали з сім’ї (всіляко 
намагатися вийти на контакт з батьками, родичами, вивчити телефони бать-
ків, ніяких опитувань, анкет не підписувати, про батьків не давати ніякої ін-
формації, вимагати батьків, адвоката і так далі).

Учіть дітей молитися, щоб дитина в будь-якій ситуації могла попросити 
допомоги в Бога.

Правило четверте: у випадку, якщо у вас реально хочуть відняти дитину, 
ні в якому разі не впадайте у відчай і не робіть необдуманих учинків. Боріть-
ся з усією силою вашої батьківської любові, з молитвою, з вірою. Ми батьки 
— тому захищати свій дім, сім’ю і дітей — це не лише право, надане нам 
Конституцією, але і обов’язок, покладений на нас Богом. Задійте родичів, 
знайомих, журналістів, громаду. Попросіть, щоб за вашу сім’ю молилися в 
церкві.

Не дозволяйте чиновникам на себе кричати. Накричати на батьків, щоб 
ті відчули себе винуватими — улюблений прийом ювенальщиків всього сві-
ту. Будь-який чиновник, ніби від помаху чарівної палички, стає ввічливим, 
як тільки ви дістаєте записуючий пристрій (чи відеокамеру), яким ви маєте 
право користуватися, оскільки на вас чинять тиск і ображають.

Правило п’яте: важливо проводити акції  на захист сім’ї, дитинства і мо-
ральності, інформувати громадськість, поширювати контакти Батьківського 
комітету, привертати увагу ЗМІ. Батьки повинні показати себе господарями 
на своїй землі. Саме батьки платять за дитсадки, школи, медицину і т. ін.

Якщо Ви не маєте поряд з собою прибічників, готових створити свій 
Батьківський комітет, звертайтеся в «Батьківський комітет України». Тільки 
спільні дії батьків допоможуть зупинити антисімейні технології не лише у 
Вашому місті, але і припинити їх на законодавчому рівні.

Практичні поради на випадок тиску 
органів юстиції
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та гендерної політики в країнах Заходу
нена з лікарні. Мені також дуже ба-
гато дзвонять українці, які потрапи-
ли у важкі ситуації в Швеції, США та 
інших країнах.

Є вкрай сумні випадки, коли ор-
гани опіки приїжджають з поліцей-
ськими віднімати дітей, і раптом 
батько родини вбиває всіх і себе. Та-
ких випадків сімейного самогубства 
кілька, вони пов’язані з тим, що ор-
гани опіки загрожують знищенням 
сім’ї. І є люди, які не можуть зна-
йти іншого виходу, окрім як сімей-
ного самогубства, яке вже стало в 
нас кримінальним поняттям. Дуже 
страшна річ». 

Великобританія
П’ятирічний Зак Ейвері став най-

молодшим жителем Великобрита-
нії з абсурдним діагнозом «розлад 
гендерної ідентичності». Батьки під 
тиском психологів ювенальної юс-
тиції підтримали його рішення ста-
ти дівчинкою, а в школі спеціально 
для нього обладнали «гендерно-
нейтральний» туалет. За словами 
матері Зака, раніше її син був зви-
чайним хлопчиком, який любив гра-
тися в паровозики зі своїм братом 
Алексом, повідомляє tsn.ua. Але в 
якийсь момент він захопився муль-
тфільмами про принцес, після чого 
його світогляд різко змінився. Хлоп-
чик хотів виглядати як дівчинка і вів 
себе як дівчинка. Тепер у шафі Зака 
повно одягу для дівчаток, він грає в 
ляльки і заплітає коси. Його мати з 
жалем констатує, що хотіла б, щоб її 
син повернувся.

Іспанія
Історія, що трапилася нещодав-

но в Мадриді, потрапила на сто-
рінки преси. Батько однієї з сімей 
отримав рік в’язниці за те, що дав 
запотиличник своїй 15-річній донь-
ці. Та зажадала 500 євро на купівлю 
нового мобільного телефону. Отри-
мавши відмову, вона влаштувала іс-
терику, жбурнула вазу в дзеркало, 
розбивши те й інше, а після легкого 
батьківського ляпаса образилася й 
пішла в поліцію. Чоловік був негай-
но заарештований, а потім засудже-
ний до року в’язниці ― за «жорсто-

ке поводження з неповнолітньою». 
Утім, він міг би і не займатися ру-
коприкладством, а назвати свою 
дочку якимось образливим для неї 
словом ― і отримати аналогічний 
термін.

Згідно із законом, усі неповно-
літні в Іспанії мають такі права: 
право на захист гідності та честі, на 
можливість зберігати особисті та-
ємниці, створювати власний образ, 
тобто стригтися, одягатися, носити 
прикраси й робити татуювання на 
свій розсуд. Вони мають право на 
невтручання сторонніх, включаючи 
батьків, у свій «життєвий простір», 
на таємницю листування і будь-яке 
інше спілкування, на пошук, в тому 
числі в інтернеті, і використання ін-
формації, на вибір будь-якої ідео-
логії, на свободу совісті і вибір віри. 
Неповнолітні дівчата мають право 
на аборт без попереднього повідо-
млення батьків.

Франція
Ювенальні технології діють з 50-х 

років минулого століття. За цей час у 
батьків відібрано більше двох міль-
йонів дітей, половина з яких ― аб-
солютно безпідставно. У той же час 
там найвищий у Європі рівень під-
літкової та молодіжної злочинності.

Уже тривалий час опоненти го-
мозаконодавства проводять акції 
протесту по всій країні. Під час од-
ного з подібних заходів був зааре-
штований 23-річний студент Ніколя 
Б., один із членів-засновників руху 
Veillers і активний учасник демон-
страцій за охорону сім’ї. Після 22 
години, коли маніфестанти розі-
йшлися, він ішов із групою друзів 
через Єлисейські поля і мав на собі 
футболку з логотипом руху – зобра-
женням традиційної сім’ї. Оскільки 
студент вважав арешт неправомір-
ним, то відмовився надати зраз-
ки своєї ДНК і відбитки пальців. За 
«бунт» він був засуджений карним 
трибуналом, який розглядає в осно-
вному важкі злочини, до 4-х місяців 
ув’язнення і оштрафований на 1000 
євро. Це рішення викликало обу-
рення громадськості у зв’язку з тим, 
що незадовго до цього випадку чо-

ловік, який напав з ножем на групу 
матерів у Ліллі, був за 12 годин ви-
пущений на волю.

З вересня 2013 року французь-
кий уряд має намір у всіх школах 
(у тому числі конфесійних і приват-
них) ввести предмет обов’язкового 
сексуального виховання для ді-
тей із 6-ти років. Предмет включає 
в себе так звану «теорію гендеру», 
згідно з якою природа чоловіка та 
жінки замінюється так званими со-
ціальними ролями. Гомосексуалізм 
подається як один із варіантів від-
носин між людьми. У грудні 2012 р. 
Генеральна інспекція з соціальних 
справ рекомендувала школам «бо-
ротись з гендерними стереотипа-
ми з раннього віку», шляхом заміни 
термінів «хлопчик» і «дівчинка» на 
гендерно-нейтральні терміни, такі 
як «друзі» або «діти». Маючи перед 
собою таку перспективу, французи 
вже організовують домашні школи 
для дітей.

* * *
Єдина країна Євросоюзу, яка не 

прийняла на своїх теренах ювеналь-
ного законодавства ― Греція. Ще 
кілька країн прийняли його частко-
во. Виявляється, це можливо ― бу-
ти в Євросоюзі, зберігаючи відносну 
автономію, зокрема, зберегти недо-
торканими власні культурні цінності 
й традиції.

Емблема ЮНІСЕФ  – офіційна вер-
сія і як її бачать тверезомислячі 

люди.



Мамин особистий час

Порада



Будь-яка мама має іноді тимча-
сово забувати про інтереси своїх ді-
тей, залишати осторонь їхні бажан-
ня і присвятити певний час тільки 
своїм бажанням та інтересам. Це 
елементарна техніка безпеки, емо-
ційної безпеки, якщо можна так 
висловитися. Тому що і для дітей, і 
для мами краще, якщо вона буде з 
ними півдня, але врівноважена, ніж 
цілодобово, але в уже безтямному 
стані. Практика свідчить, що діти не 
потребують постійної присутності 
та участі мами. А от перевчати вже 
розбалуваних батьківською увагою 
дітей дуже складно. Але, на мій по-
гляд, потрібно ― і для них самих, і 
для мами.

Мені інколи стає просто нестерп-
но, настільки, що дитячі голоси, осо-
бливо гучні, викликають дивні ре-
акції, коли виникає відчуття, що ре-
альність розмивається. Це означає 
— пора всерйоз подумати про само-
тність. Хоча б просто погуляти по ву-
лиці самій, щоб не вибухнути.

Деякий час я практикувала таке: 
коли ставало зовсім погано, я втіка-
ла від дітей на вулицю, хвилин на 
15-20. Одне «але» — це відбувало-
ся на фоні якогось чергового сканда-
лу, сварки між дітьми, капризів, і я 
втікала з криком: «Піду і більше не 
вернуся!» Повернувшись, заставала 
заплаканих, але об’єднаних дітей, 
які на певний час ставали милими, 
тихими та слухняними. Це був стрес 
для всіх, але іноді мені здавалося, 
що якщо я терміново не втечу, то ко-
гось наб’ю або ж скажу щось непо-
правне.

Знаю-знаю, що в таких випадках 
радять молитися, енний раз прочи-
тати той чи інший уривок з Писання, 
але, як правило, у момент гніву ти 
просто не можеш цього зробити. За-
лишається тільки втекти.

Як ви розумієте, краще не до-
водити себе до таких крайнощів. І 
способів безліч, у кожної мами во-
ни свої. За 13 років, які минули з 
народження моєї першої дитини, у 
моєму арсеналі набралася достатня 
кількість таких прийомів, які дозво-
ляють не просто не збожеволіти, а 
ще й відпочити, передусім мораль-
но. Правда, деякі з них пов’язані з 
допомогою інших людей. Звичайно, 
няні, бабусі-дідусі дають набагато 
більше можливостей для того, щоб 

виділити хоч якийсь час особисто 
для себе. А також добра воля чоло-
віка, готового пожертвувати своїм 
особистим часом, щоб дати дружині 
можливість відпочити від дітей. Мій 
чоловік періодично сам пропонує 
мені сходити кудись з подругами чи 
самій, щоб якось відволіктися й від-
почити. А іноді бабуся чи дідусь від-
пускають нас удвох. Ми, звичайно, 
намагаємося не зловживати цим, 
але сам факт того, що це принципо-
во можливо, уже підтримує мораль-
но.

Ще один спосіб виділити час для 
себе — це раз-два на тиждень від-
відувати якісь заняття. Неважливо 
що: фітнес, басейн, майстер-клас з 
в’язання морських вузлів — аби бу-
ло до душі й у визначений час. А ще 
краще, щоб це було наперед опла-
чено — тоді пропускати шкода. Я 
розумію, що не у всіх є така можли-
вість, але якщо вона хоч трошечки 
накльовується ― хапайте! Діти на 
заняттях? Забудьте про готування 
обіду, займіться собою. А макарони 
зварити можна, коли діти вдома, це 
десять хвилин. Діти без супу не за-
гинуть, а ви без особистого часу — 
запросто!

Одним з найефективніших спо-
собів виділити час для себе є ре-
жим. Чи хоча б один з елементів 
режиму — вкладати дітей у той са-
мий час і не пізніше 10-ї вечора. То-
ді, о щастя, є цілих дві години, щоб 
побути удвох з чоловіком чи щось 
почитати, чи подивитися, чи зайня-
тися рукоділлям… Знаю, що багато 
хто, вкладаючи дітей спати, біжить 
терміново доробляти якісь справи, 
як от кухню відмивати чи ще щось. 
Я з часом зрозуміла, що справи ні-
куди не дінуться і завтра посуд все 
одно доведеться вимити, їжу при-
готувати і т.ін. А мій особистий час 
мені набагато дорожчий, ніж чис-
та кухня. Увечері я роблю тільки ті 
справи, які ніяк не можна відклас-
ти.

Звичайно, тут вирішувати кожно-
му, не всі так спокійно ставляться до 
сміття й безпорядку, як я. Але, з ін-
шого боку, тільки уявіть — що таке 
брудний посуд і що таке ваш душев-
ний спокій? Усе одно зранку треба 
буде впрягатися у справи. Заодно, 
до речі, і дітей до посуду (чи ще до 
чогось) можна залучити під девізом 

«бачиш, я все зробити не встигаю», 
от і користь усім.

Може стати особистим часом (а 
іноді й простором) робота. Але! На 
мою думку, тільки така робота, яка 
приносить задоволення, яка вам 
цікава. Зрозуміло, що вона може 
бути й важкою, але обов’язково ці-
кавою! Інакше може бути ще гірше. 
Працювати корисно для душевного 
здоров’я, якщо це цікаво і не відби-
рає всього часу від обов’язків мами і 
дружини (залишмо осторонь гостру 
необхідність працювати ради гро-
шей, це не обговорюється).

А от, до речі, заняття творчістю 
(це може бути ремесло, рукоділля 
чи все, що завгодно) іноді дозволя-
ють «бути собою» навіть в одній кім-
наті з дітьми. Звичайно, це повинна 
бути специфічна творчість — така, 
яка не вимагає «включення голови», 
якою можна займатися напівмаши-
нально. Наприклад, розписувати чи 
шити щось поруч з дітьми, які див-
ляться мультики. А то й посадити їх 
також щось фарбувати. І, звичайно, 
я розумію, ні, я знаю, що бувають у 
житті такі періоди, коли неможли-
во викроїти часу особисто для себе. 
Але навіть в такому випадку треба 
пробувати.

Найскладніше з особистим про-
стором, як не крути. Так, в мене є стіл 
і комп’ютер, але він не тільки мій. А 
вже про ліжко я взагалі не говорю — 
на ньому цілий день хтось пасеться. 
І тут нічого не вдається змінити. На-
ша з чоловіком кімната стає нашою 
тільки вночі, та й то звичку наймен-
шенької приходити до нас під бочок 
раз чи два за ніч ніхто не відміняв. 
Іноді буває, що раптом нікого немає 
вдома, і тоді настає блаженна само-
тність і тиша.

Залишається придумати, як зро-
бити так, щоб це відбувалося часті-
ше. Я все мрію — от піде наймолод-
шенька в дитсадок, тоді вже й відпо-
чину. І хоча я прикидаю і так, і сяк, 
де можна буде попрацювати в пер-
шій половині дня (поки всі в школі-
садку) наступного року, моє почуття 
самозбереження весь час мені твер-
дить: «А, може, не треба?» Може, ті 
гроші, які ти заробиш за цей час не 
вартують твого фізичного й душев-
ного здоров’я?..

Єлизавета ПРАВИКОВА



Коли говорити про значення дитини для сім’ї і значення 
сім’ї для дитини, неможливо оминути тему всиновлення. То-
му наш співрозмовник сьогодні — президент Альянсу «Украї-
на без сиріт», голова правління «Отчого дому» один із пасторів 
Церкви «Спасіння» Роман КОРНІЙКО. 

Розповідаючи про своє покликання на служіння дітям-си-
ротам, брат Роман зазначає: «Вивчаючи педіатрію в медінсти-
туті, я не дуже-то любив дітей, тому протягом усього періоду 
навчання тільки думав про те, як зробити так, щоб не працю-
вати з дітьми. Вони плаксиві, капризні, нічого не можуть роз-
казати про те, що і як болить, щоб поставити діагноз. Одним 
словом, діти мене дратували. Мені таки вдалося уникнути до-
лі педіатра, бо я зміг вступити в клінічну ординатуру за фахом 
акушера-гінеколога. Я був задоволений своєю роботою, мені 
вдавалося досягати нових вершин, і я був щасливий. Щастя не 
було лише в сім’ї. З дружиною постійно виникали певні труд-
нощі, непорозуміння, і ми вже були готові подати на розлу-
чення. Саме в цей кризовий період мене знайшов Бог — і я 
отримав прощення гріхів. Через деякий час Бог знайшов і мою 

Інтерв’ю з приводу



— У чому, на Вашу думку, корінь виникнення сирітства?
— Сирітство сьогодні пов’язують з економічними, соціаль-

ними труднощами й негараздами в нашій державі. Але питання 
сягає глибше. Ми в 1990-их роках стали молитися й запитувати 
в Бога: «Боже, чому так багато безпритульних дітей, дітей-сиріт 
з’явилося в Україні?» І Бог показав нам ті причини, які породили 
проблему сирітства. 

Перша причина — це відсутність у людей духовних цінностей, 
відсутність у людей віри й усвідомлення того, що доведеться від-
повідати перед Богом за власних дітей. Люди не усвідомлюють 
того, що дитина — то дар Божий і Божий спадок, і коли ми ста-
немо перед Богом, потрібно буде дати звіт, що зробили з Його 
спадком.

Друга причина — це прокляття, яке прийшло на наш народ за 
злочин, скоєний проти сімей і дітей християн. Був час, коли дітей 
забирали з сімей віруючих і робили їх сиротами: батьків відправ-
ляли в тюрми, на заслання, позбавляли їх батьківських прав, а ді-
тей відправляли в інтернати. А в Біблії написано: «Хто до вас до-
торкнеться, доторкнеться до зіниці ока Мого», «Проклятий нехай 
буде той, хто тебе проклинає», «Що посієш, те й пожнеш» — це 
Божі принципи, які й сьогодні діють у нашому житті.

Третя причина — це руйнування інституту сім’ї, нівелювання 
поняття чистоти дошлюбних стосунків, втрата цінності взаємовід-
носин між чоловіком і жінкою, між батьками та дітьми. 

Четверта причина — негативний вплив телебачення на фор-
мування світосприйняття дітей. Я не кажу про фільми-жахи чи 
якісь розпусні програми. Ми знаємо, що це погано. Але ці мело-
драми, де показується, як сьогодні з однією переспав, завтра – з 
другою, вона з одним роман завела, від другого завагітніла, ди-
тинку залишила батькам чи в інтернат здала. Це формує хибний 
стереотип, як себе вести в суспільстві. І це страшно. Хоча з теле-
екранів нині й багато звучить Вістка Спасіння, однак, крім спасін-
ня, ще потрібно говорити про те, яку цінність має сім’я. Потрібно 
виходити за межі церков, потрібно виходити на телебачення й 
говорити про сімейні цінності.

П’ята причина сирітства — це вбивство дітей в утробі матері. 
Україна після Росії займає друге місце за кількістю абортів. Мені, 
як лікарю, доводилося не раз працювати з жінками, що зробили 
аборти. Вони після аборту черствіють, втрачають материнські по-
чуття щодо дітей, тому що дух вбивства входить у їхнє життя, і він 
вбиває не просто дитину в утробі матері, вбиває й материнські 
почуття щодо тих дітей, які народяться в майбутньому (якщо, зви-
чайно, вони народяться). 

Шоста причина — це байдужість суспільства до долі підрос-
таючого покоління. Тому нам, Церкві, як ніколи потрібно брати 
відповідальність за їхню долю. Нині це покоління формується пе-
редусім Інтернетом. Батьки ж зайняті бізнесом, політикою та й 
навіть служінням в церкві, і в них не вистачає часу для своїх дітей.

Бог каже: «Я Батько сиріт» і закликає: «Наслідуйте Мене, як 
діти улюблені». Син Божий прийшов на землю для того, щоб нас 
усиновити Небесному Отцю. Ніде в Біблії не згадується про дитячі 
будинки, інтернати. Сім’я — це місце, де є природний ґрунт, де 
дитина зможе пустити своє коріння, отримати духовний спадок.

— Який тепер ваш основний напрямок служіння дітям-сиро-
там? 

— Головний напрямок — це спонукати Церкву, як оплот хрис-
тиянських цінностей, взяти відповідальність за кожну дитину. На 
превеликий жаль, у дев’яності роки, коли доводилося бувати в 
різних церквах, закликаючи їх до участі в служінні дітям-сиротам, 

дружину — і не дозволив моїй сім’ї розпас-
тися. Із найбільш нещасної, як мені тоді зда-
валося, сім’ї, Бог зробив мою сім’ю однією з 
найщасливіших, і мені хотілося чимось від-
дячити Йому.

Тоді Бог відкрив мені два уривка з Писан-
ня, які й дотепер скеровують моє життя — з 
Послання Якова, 1:27, і Євангелії від Матвія, 
25:40. І з того часу довкола мене, як гриби 
після дощу, стали появлятися безпритульні 
діти. Це не означає, що їх не було раніше, во-
ни були, але я їх просто не помічав за своїми 
думками про хворих, про сім’ю, про пробле-
ми, які в мене були. А тут Бог наче відкрив 
мені очі, щоб я побачив цих безпритульних 
дітей Його очима. Їхня доля дуже зворушу-
вала мене. Я не знав, що робити з ними, як 
робити, я не мав педагогічної освіти, але мав 
щирі почуття до цих дітей, хоча, чесно зізна-
юся, перше спілкування з ними було мені 
неприємним. Від них неприємно пахло, у 
них брудний одяг, на руках була короста, бу-
ло видно, як на голові повзають воші. Я на-
віть якось Богові в молитві казав: «Боже, я 
готовий, я хочу Тобі служити, але не цим ді-
тям, це для мене занадто, понад мої сили».

Але Бог дав мені можливість прожити 
одну ніч з життя безпритульних дітей. Тоді я 
почувався, як Йона в утробі кита. У ту ніч ме-
ні було дуже холодно, хоч я був одягнутий в 
добротний одяг, а діти одягнуті не по сезо-
ну, а то й наполовину роздягнуті. Як же їм 
холодно! Я був голодний, але знав, що при-
йду додому — і моя дружина нагодує мене, 
а вони прокинуться і будуть думати, де за-
робити, вкрасти чи випросити шматок хліба. 
Я почувався самотнім, але знав, що моя дру-
жина в цей час молиться за мене, а за цих ді-
тей ніхто, ніде, ніколи не молився. Я дорос-
лий, можу за себе постояти. Одне те, що я 
лікар, викликає у всіх повагу. Я міг би покли-
кати на допомогу міліцію, а ці діти навіть до-
кументів не мають про те, що вони є… А не-
добросовісні міліціонери, які повинні були б 
охороняти їх, знущалися над цими дітьми: 
клей видушували на голову, змушували біг-
ти, стріляючи в повітря чи в них, на деяких 
наставляли зброю й змушували стрибати в 
крижану воду з мосту навіть у холодні осінні 
місяці. Ці діти переживали таке жахіття…

У ту ніч я, як ніколи, чекав настання сві-
танку. Тепер уявляю, як ці діти бояться ночі 
й чекають, коли зійде сонце. Як бояться на-
стання холодів і чекають, коли прийде весна. 

Більшість людей дивляться на цих дітей, 
як дивився колись я, і не бачать нічого до-
брого. Я ж бачу в них наше майбутнє, бачу 
служителів, бачу успішних людей, бачу їх 
гордістю нації».



безпритульним дітям, я чув у відпо-
відь: «Ми не маємо грошей, у нас 
немає людей, у нас немає примі-
щень, у нас немає ресурсів для того, 
щоб здійснювати це служіння». 

Тому нині ми закликаємо церкви 
взяти  відповідальність хоча б за од-
ну дитину-сироту у своїй місцевості. 
На перших порах хоча б почати мо-
литву, почати відвідування, почати 
спілкування з цією дитиною, запро-

водити «Молитву за дітей-сиріт». 
Ми хочемо, щоб цей День молитви 
став справді Всеукраїнським днем 
молитви за сиріт і просимо, щоб 
через ЗМІ голови конфесій змогли 
звернутися до всіх віруючих і закли-
кали їх до молитви.

— У близькому минулому слу-
жіння дітям-сиротам в основному 
полягало в тому, щоб відвідати ді-

готуємо шлях для справжніх усино-
вителів, і згодом нам тільки листи 
подяки шлють за те, що наші діти є 
благословенням для їхніх сімей. 

— Який зміст Ви вкладаєте в гас-
ло «Україна без сиріт»? 

— Хороше питання. Воно, до ре-
чі, викликає великі дискусії, і дехто 
з моїх друзів-богословів каже, що 
це небіблійне гасло, бо так не мо-
же бути, щоб не було сиріт. Я на це 
відповідаю: якщо не поставити цілі, 
то ніколи до неї не прийдеш. Віра є 
здійсненням того, що ми очікуємо. 
Звичайно, Альянс «Україна без си-
ріт» не подолає проблему сирітства. 
Але разом, об’єднавши всі зусилля 
церков, суспільства, держави, ми 
зможемо досягнути того, що люди 
шукатимуть кого всиновити, а та-
ких не буде. Звичайно, будуть ава-
рії, будуть нещасні випадки, будуть 
сиротіти діти, але завжди будуть 
черги людей, готових забрати ди-
тину в свою сім’ю. Вірю, що прийде 
час, коли зміниться мислення і ми 
будемо мислити не по-сирітськи. 
Я ставив питання ста людям із різ-
них християнських конфесій, навіть 
невіруючим людям: «Коли ви чує-
те «сирота», то з якими з двох слів 
пов’язані віші асоціації — «свій» чи 
«чужий»?» 70 опитуваних сказа-
ли, що зі словом «чужий». І тут же 
я тим же людям поставив питання: 
«Якби  цій дитині-сироті загрожува-
ла смерть і врятувати її можна було 
б тільки ризикуючи вашим життям, 
ви б стали рятувати її чи ні?» 99 із 
100 опитуваних сказали, що так! 
У серцях наших людей є місце для 
подвигу, жертовності. Але наразі ці 
діти залишаються для нас ще чужи-
ми. Так не має бути. Чужих дітей не 
буває!

— Чи Вам доводиться допома-
гати новоявленим батькам у вихо-
ванні прийомних дітей?

— Багато хто живуть ілюзія-
ми, що коли вони приймуть у свою 
сім’ю дитину-сироту, то вона авто-
матично стане ангелом. І, на преве-
ликий жаль, вони розчаровуються, 
тому що усиновлення — це не бла-
годійність (ти зробив — і тобі «дя-
кую» сказали). Це дуже важке слу-
жіння. Так хочеться, щоб пастори в 

шувати її на богослужіння, відкрива-
ти їй Христа. Ми не кажемо про ба-
гатьох, ми кажемо про одну дитину. 
Кожна церква може це зробити. Ісус 
каже: «Хто приймає одного з малих 
цих, той Мене приймає». Зауважте, 
одного, не багатьох. Це велике бла-
гословення — дати можливість од-
ному з малих прийти до Бога.

Також ми тепер працюємо над 
посібником «27 днів справжньої 
побожності», який базується на По-
сланні Якова, 1:27. Ми попросили 
відомих лідерів різних конфесій, 
щоб вони написали свої роздуми 
про те, що говорить Біблія про слу-
жіння дітям-сиротам, і готуємо на 
основі цього посібник як для членів 
церков, так і для нецерковних лю-
дей.

Уже втретє в Україні будемо про-

тей в інтернаті, надати пев-
ну матеріальну допомогу й 
просто служити їм у стінах 
закладу. Сьогодні ж попу-
ляризується усиновлення 
дітей-сиріт, а не підтримка 
системи інтернатів. Розка-
жіть, як відбувається така 
переорієнтація в Україні?

— Я не говорю, що в ін-
тернаті все погане. Абсолют-
но ні. Там також є хороші 
люди, які послані Господом 
Богом. Ми в «Отчому домі» 
також колись почали буду-
вати щось дуже схоже на ін-
тернат. Але коли наші діти 
стали йти в самостійне життя, 
ми побачили проблему: во-
ни мали труднощі в стосун-
ках зі своїми чоловіками чи 
дружинами. Ми запитували: 
«Боже, чому?» Бог дав нам 
відповідь: вони не бачили 
прикладу сім’ї, який можуть 
наслідувати. Важко цього на-
вчити теоретично. В інтерна-

ті цього не можуть дати, тому коли 
дитина створює свою сім’ю, то бере 
на себе роль директора, виховате-
ля, завгоспа, які були для неї авто-
ритетом. І життя не складається не 
тому, що в інтернаті погані люди, а 
тому що сама система інтернату не 
дає дітям майбутнього. Тому згодом 
ми в «Отчому домі» створили Центр 
сімейного виховання, щоб діти, хай 
тимчасово, поселилися в сім’ї, де 
можуть побачити модель сім’ї, яка 
стане зразком для них. Після цього 
все пішло зовсім по-іншому. Тепер  
діти з «Отчого дому» вже знають, 
хто такі тато і мама, що таке сімейні 
обов’язки, сімейний бюджет, вони 
знають, яка відповідальність у сім’ї. 
І якщо таких дітей всиновлюють, то 
не виникає конфліктів, бо ми вчи-
мо шанувати майбутніх батьків. Ми 



церквах визнавали це за служіння і 
підтримували тих, хто усиновив ді-
тей, бо ці люди стикаються не лише 
з матеріальними, а передусім із ду-
ховними проблемами, які потрібно 
вирішувати разом з пасторами, зі 
священнослужителями на духовно-
му рівні, руйнуючи прокляття в жит-
ті дітей, відмежовуючи дітей від ду-
ховних багажів, які тиснуть на них. 

Звичайно ж, спілкуємося з усино-
вителями. Радимо їм будувати сто-
сунки з дітьми, відверто відповідати 
на всі питання, давати можливість 
дітям висловлюватися, обговорюва-
ти всі конфлікти та непорозуміння, 
щоб вони не тримали їх у собі й не 
обговорювали з чужими людьми. 
Потрібно давати можливість дітям 
говорити про все (і про матеріальні 
питання, і про духовні), тільки тоді 
ми будемо знати, де болючі точки 
в житті дитини, куди треба пролити 
світло.

— Тобто батьки мають створити 
такі умови, щоб дитина відкрила-
ся?

— Так. Батьки повинні знати, що 
дітям болить, що їх напружує, що 
хвилює, що заважає прийти до Бога 
чи піти в церкву. Але ми часто вда-
ємося до дуже поширеної помилки 
і робимо насилля, змушуючи дітей 
до чогось проти їхньої волі. Особли-
во це стається тоді, коли  в усинов-
леної дитини виникають конфлікти 
з сусідськими дітьми чи, наприклад, 
у церкві, і дехто починає: «Бачиш, як 
вони виховують дітей?» Ми ради-
мо не давати місця почуттю прови-
ни, бо подібні ситуації виникають і 
в сім’ях, де немає всиновлених ді-
тей. Робіть усе, що від вас залежить, 
а Бог зробить усе, що залежить від 
Нього! Звичайно, не потрібно від-
хрещуватись і пускати все на само-
плив, але дуже важливо берегти 
мир і спокій у своїх серцях.

— У  переліку цінностей на ва-
шому сайті є таке: «Кожен христи-
янин має відповідальність перед 
Богом допомагати дітям-сиро-
там». Що конкретно може зробити 
кожен з нас? 

— Якщо говорити про відпо-
відальність, то це, може, занадто 
сильно сказано. Я б перефразував 

так: кожний християнин має приві-
лей перед Богом допомагати дітям-
сиротам і сам має вирішувати, як 
цей привілей реалізувати, щоб ко-
ли постане перед Богом, Він сказав: 
«Ви Мене одягнули, напоїли, Мене 
відвідали, прийняли... Ввійдіть бла-
гословенні!» 

Хтось, може, думає, щоб допо-
могти дитині-сироті, потрібно мати 
великі гроші або багато часу, або 
спеціальну освіту. Насправді, це не 
так. 

Що найпростіше кожен христия-
нин може зробити?

1. Вділити всього декілька хви-
лин на день, щоб молитися за дітей-
сиріт у цілому. Або навіть взяти від-
повідальність за одну конкретну ди-
тину і за неї молитися перед лицем 
Господнім, і, може, на цю молитву 
Бог пошле когось, хто всиновить цю 
дитину, допоможе отримати освіту, 
а також стати християнином і зна-
йти своє місце в Божому Царстві.

2. Говорити на захист дітей-сиріт. 
На превеликий жаль, коли говорять 
про дітей-сиріт, звучить багато не-
гативізму, як от: з них толку немає. 
Такі висновки роблять, почувши про 
чийсь негативний досвід. Насправді 
ж, потрібно говорити про те, що Бог 
— Батько дітей-сиріт, Він заклав по-
тенціал у цих дітей і по-особливому 
дивиться на них, наче лакмусовим 
папірцем, вимірюючи через них на-
ше ставлення до Самого Ісуса Хрис-
та. Сійте позитивний імідж дитини-
сироти в суспільстві. 

3. Підтримуйте служіння дітям-

сиротам. Сьогодні є багато можли-
востей послужити дітям-сиротам, 
зокрема й ініціювавши певне слу-
жіння в церкві в цьому напрямку. 
Ми плануємо зробити будиночки 
Альянсу «Україна без сиріт», у яких 
дуже багато різних інформативних 
матеріалів і разом з тим скринька 
для збору пожертвувань, і запропо-
нувати кожній Церкві помістити цей 
будиночок у своєму приміщенні. 
Ми пропонуємо вчинити так: поло-
вину пожертвувань використати для 
підтримки діяльності Альянсу, а по-
ловину — для підтримки служіння 
дітям-сиротам у місцевій церкві для 
того, щоб церква мала ресурси, щоб 
служити дітям-сиротам. 

4. Стати волонтером.
5. Стати наставником для дити-

ни, їздити до дитини, подружитися 
з дитиною.

6. Взяти дитину в сім’ю на якийсь 
короткий час, на канікули, на вихідні 
дні. Просто дати можливість дитині 
відчути іншу атмосферу.

7. Всиновити дитину-сироту.
8. Якщо не всиновити, то підтри-

мати сім’ю, яка всиновила дитину. 
Тому що не всі можуть і здатні уси-
новити.

Отже, підсумовуючи все сказане, 
«Україна без сиріт» — це реально за 
однієї умови, коли ми почнемо ро-
бити те, до чого покликав нас Бог 
— це зглянутись над сиротою і вдо-
вою!

Матеріал підготував
Валентин ОПРЯ



У нас, в «Отчому домі», були такі 
періоди, коли навіть не було чим го-
дувати дітей. Це був 2000 рік. 

Одного разу виникла така ситу-
ація, що не лишилося грошей і не 
було відомих нам джерел, звідки 
могли б поступити гроші, хоч кричи 
ґвалт. У нас тоді було 36 дітей. Уже 
всі працівники повиносили з дому, 
що можна було винести, щоб про-
годувати дітей. І тут під час молитви 
Бог спонукує мене їхати до батьків 
попросити чотири мішки картоплі. 
Це вже була пізня весна, і люди за-
лишили тільки трохи картоплі для 
себе, а решту вже висадили. Коли 
я приїхав, то мої батьки сказали: «У 
нас всього-на-всього чотири мішки 
картоплі залишилося. Два дамо то-
бі, два собі залишимо, бо не вижи-
вемо». Я засмучений іду по селу, і 
тут зустрічає мене пастор  місцевої 
церкви: «Що такий сумний?» Я ка-
жу: «Взяв тягар, та не можу поне-
сти його». Він каже: «А прийди-но 
до нас на богослужіння сьогодні». 
Я прийшов, розповів про дітей, а 
після служіння пастор каже: «Поче-
каймо до ранку, побачимо, що Бог 
зробить». 

З шести ранку стали люди при-
носити до дому батьків хто торбин-
ку картоплі, хто півмішка, хто мішок 
— і до дев’ятої години зібрали 24 
мішки картоплі. Це чудо! Але це не 
найголовніше, що відбулося. Я ж на 
легковій машині приїхав, як тепер 
довести все це із Західної України 
в Київ. Та ось підходить наш сусід і 
каже: «Ти що, заготівлею картоплі 

Шість картоплин у 
руках удови

займаєшся? Або зарано, або запіз-
но. Молодої картоплі ще не має, та 
й старої вже в людей немає». — «Та 
ні, — відповів я, — це для дитячого 
будинку». — «О, а в мене порожня-
ком грузовик їде, то ми тобі завезе-
мо картоплю». Чудово! Але й це ще 
не найбільше чудо. Коли ми вже за-
вантажили останній мішок картоплі, 
прийшла вдова, якій було 92 роки. 
Вона принесла в своїх руках шість 
картоплин. Підійшла до мене й ка-
же: «Синку, вибач, більше не маю, 
було дванадцять, але шість лиши-
ла, а шість принесла тобі». Я кажу: 
«Сестричко дорогенька, я не можу 
взяти цю картоплю, я хотів чотири, а 
маю вже 24 мішки картоплі. То ж хі-
ба можу у вас забрати останню кар-
топлю? Це гріх». Вона сувора стала: 
«Я не тобі даю. Ти не маєш права 
позбавити мене нагороди від Бога. 
Дав би Бог мені доїсти ту картоплю, 
що в мене дома залишена. Тому ві-
зьми цю картоплю й віддай Ісусу». 

Я з трепетом взяв цю карто-
плю. Віз її окремо. Коли приїхали 
в «Отчий дім», то я зібрав 36 дітей 

і четверо дорослих і сказав: «До-
рожчої картоплі, як ця, ви ніколи не 
їли, і, мабуть, ніколи їсти не будете. 
Жінка, яка принесла в храм дві леп-
ти — принесла свій денний прожи-
ток, а ця вдова принесла тижневий 
прожиток. Вона цю картоплю могла 
розділити на тиждень». Ми цю кар-
топлю зварили окремо, порізали на 
маленькі шматочки і, ви не повіри-
те, ми наїлися, ні в обід, ні на вече-
рю ніхто на кухню не заходив. Усі бу-
ли насичені! 

А наступного дня дзвонить моя 
мама і каже: «Ти пам’ятаєш ту жін-
ку, що принесла тобі картоплю? 
Сьогодні вдосвіта вона пішла у ві-
чність, вона пішла до Ісуса». Я не за-
буду цього ніколи. Я думаю, що Ісус 
зустрічав її з радістю. 

Не обов’язково мати багато гро-
шей, щоб послужити іншим. Можна 
просто пожертвувати картоплину, 
підтримавши сироту. І ти не втратиш 
своєї нагороди.

Роман КОРНІЙКО



Іноді мені здається, що багато-
дітність — це стан душі. Такі мами й 
тати мріють про дітей, як льотчики 
про небо, а моряки про море. 

Тепер по телебаченні іноді пока-
зують сім’ї, де 14-18 дітей. Такі бать-
ки й матері виглядають не по роках 
стомленими. Але коли їх запитують 
про дітей, обличчя матерів стають 
щасливими. Напевно, і в мене об-
личчя стає таким самим, коли я ду-
маю про своїх дітей. Звичайно, це 
щастя дорого коштує. Наприклад, 
мої вагітності в цілому тривали три 
роки. У мами 16 дітей вагітність три-
ває 9 років. Це навіть уявити собі 
складно. А то ж треба ще й народи-
ти і «на ноги поставити». Коли Ме-
ріл Стріп — відому американську 
актрису — запитали, що вона вва-
жає найбільшим досягненням у сво-
єму житті, та відповіла, що найсер-
йознішим у житті було народження 
чотирьох дітей, а найскладнішим ― 
те, що з кожною дитиною потрібно 
було починати все спочатку — вчи-
тися сидіти, ходити, говорити... 

Моєму старшому синові 5 років 
і 8 місяців, наступному ― 4 роки і 8 
місяців, доньці ― 2 і 2, а наймолод-
шому вісім місяців. Тож за шість ро-
ків я прожила з ними майже 13 з по-
ловиною років. Відповідно до років 
і робота. Щоденні домашні справи: 
прання, прибирання, готування їжі… 
Бути багатодітною мамою нелегко, 
але просто чудово. У відповідь отри-
муєш таку щиру дитячу любов, хоч 
сусідам роздавай.

До речі, про любов. Якщо ви го-
тові бачити свого чоловіка 24 годи-
ни в чотирьох чи більше екземпля-
рах, то психологічно ви готові до ба-
гатодітності. Мої діти мені постійно 
нагадують про чоловіка. Один хо-
дить як тато, інший говорить як тато, 
у доньки батькові очі, а наймолод-
ший — взагалі вилитий татусь.

Смішні словечка, вигадані ді-
тьми, переходять у батьківський 
лексикон, та так, що іноді й не роз-
береш, хто старший, а  хто молод-
ший. А ще вони разом грають в 
солдатики, будують міста, замки, 
малюють, гуляють, читають книги. 
Тільки на ляльках наш тато поки що 
мало розуміється. 

Батько, чоловік — займає осо-
бливе місце в сім’ї. У житті — це 
звичайна людина, а в сім’ї він стає 
образом Христа — всі надії сім’ї у 
ньому. Це його велика відповідаль-
ність перед Богом — чим більше ді-
тей, тим більша ця відповідальність.  
Розділити її не може з ним ніхто. Я 
можу лише підтримати його у всіх 
починаннях. Мені здається, що по-
вага та довірливі стосунки дітей з 
батьком є цеглинкою у фундаменті 
міцної віри.

Мій особистий духовний досвід 
зростає разом з моїми дітьми. Дитя-
ча віра така яскрава, жива, не така, 
як у нас, дорослих. Виховувалася я 
в невіруючій сім’ї й не мала жодно-
го уявлення про християнське ви-
ховання. До всього доводилося до-
ходити самостійно. Нині з’явилися 

чудові дитячі книги, брошури — це 
допомагає зрозуміти, що ще недо-
думано.

Моєму старшому синові Іванку 
дуже подобається пасхальний гімн: 
«Христос воскрес із мертвих, смер-
тю смерть подолав, і тим, що у гро-
бах, життя дарував». І я не раз помі-
чала, як він, щось роблячи — приби-
раючи, малюючи, засинаючи, тихо 
наспівує його, а за ним повторює і 
другий син — Єгорчик. По-моєму, 
це чудо, тому що в моєму дитинстві 
нічого такого не було — ні Пасхи, ні 
Різдва. 

Часто мені доводиться чути по-
милкову думку, що народження 
малюка обмежує свободу батьків. 
Це безглуздя, свободу обмежує не 
дитина, а почуття любові та відпо-
відальності за неї. Напевно, багато-
дітні батьки більше інших обтяжені 
таким почуттям. На днях в одному 
товстому журналі я прочитала лист 
у редакцію. Багатодітна сім’я (11 ді-
тей) просила помогти придбати речі 
для дітей. Сім’я велика, дружна, має 
свій дім, присадибне господарство, 
то ж діти ситі, а от на одяг, білизну 
та взуття батьківських зарплат не 
вистачає. Та й яка там та зарплата 
тепер у селі? 

Прочитавши такий лист, хтось 
подумає: «Навіщо народжували, як-
що забезпечити не можете?» А ме-
ні уявляється інше: у наш час, коли 
ціна людського життя — копійка, 
«звичайні», «прості» люди не про-
міняли жодної своєї дитини на зо-
внішнє благополуччя; не побояли-
ся народити, не побоялися просити 
допомоги, коли нужда прийшла... 
Не знаю, віруючі ці люди чи ні — 
скоріше так, ніж ні. 

У кожної людини бувають труд-
нощі, зневіра. У мене також іноді 
буває поганий настрій, руки опус-
каються, але коли з’явилася четвер-
та дитина, мені стало ніколи навіть 
присісти. Тільки почну шкодувати 
себе, як мене хтось кличе. Погані 
думки випаровуються. Вільним бу-
ває лише вечір, коли всі діти засну-
ли. Пізно ввечері, коли вже зовсім 
темно, я люблю зайти в дитячу кім-
нату й поцілувати своїх синочків та 
донечку. 

Хай сплять — завтра новий день.

A. M.

Завтра — новий день



Сусанна народилася в Лондоні, в 
Англії, у 1669 році. Була молодшою 
з двадцяти п’яти дітей. Її батько був 
відомим пастором у протестант-
ській церкві в часи тяжкої політич-
ної та релігійної боротьби. Вона з 
дитинства прислухалася до того, що 
говорили дорослі, вчилася, думала 
й робила свої висновки. Була лагід-
ною й шанобливою. 

У молодості Сусанна закохала-
ся в Самуїла Веслі, студента теоло-
гії, який мав дар поета, і вийшла за 
нього заміж, коли їй було 20 років. 

У них народилося 18 дітей, але 
тільки 9 з них вижили. 

Важко бути дружиною пастора 
Чоловік Сусанни Самуїл спочатку 

був помічником пастора в Лондо-
ні, потім його направили пастором 
церкви в Ормсбай за 185 кілометрів 
від Лондона. Було в них четверо ді-
тей, а п’ятого очікували, коли чоло-
віка Сусанни послали в іншу церкву, 

Служіння матері: 
Сусанна Веслі 

що була за 80 км від того місця, де 
вони жили раніше. До цього часу 
трьох діток вже поховали. 

Життя було важким. Політична 
позиція, яку захищав пастор Саму-
їл, не збігалася з позицією багатьох 
членів його церкви. Парафіяни орга-
нізовували маніфестації і нападали 
на будинок пастора. Один з таких 
нападів став причиною смерті їх-
нього новонародженого сина. Було, 
що підпалили поле з льоном, вбили 
корів і навіть посадили Самуїла до 
боргової в’язниці. 

9 лютого 1709 сталася пожежа. 
Опівночі Хетта, дванадцятирічна до-
чка, прокинулася від запаху диму. 
«Вогонь! Вогонь!» — щосили за-
кричала дівчинка. Сусанна хворіла 
в цей час, але разом із чоловіком 
змогла витягнути з палаючого бу-
динку всіх своїх діток, крім Джона. 
Вони, молячись, з великою скорбо-
тою дивилися на охоплений вогнем 
будинок, очікуючи, що він завалить-

ся в будь-яку мить, коли раптом ма-
ленький Джон з’явився у вікні дру-
гого поверху. Швидко прибігли на 
допомогу сусіди, дісталися до вікна 
й узяли дитину в той момент, коли 
падав будинок. Згоріла майже вся 
бібліотека, усі рукописи, написані 
Самуїлом про життя Христа, його ві-
рші та інші важливі документи. Але 
батько Самуїл не сумував про це, а 
радів порятунку сина Джона. Він по-
кликав усіх сусідів і сказав: «Стань-
мо на коліна і подякуймо Господу за 
те, що врятував усіх моїх дітей, так, 
усіх моїх восьмеро дітей. Не важли-
вий будинок. Мої діти — вони мій 
скарб!» 

Дітей взяли до себе різні христи-
янські родини до того часу, поки від-
будували пасторський будинок. 

Мрія та виховання дітей 
Життя Сусанни було сповнене 

турбот, тривог, скорботи й розчару-
вань. Але вогонь випробувань не 
зміг погасити в ній ту віру і те бажан-
ня, яке вона мала з дитинства. «Зро-
би так, Господи, щоб життя моє було 
корисним і цінним для Тебе», — мо-
лилася вона тоді. А коли вийшла за-
між, то казала: «Сподіваюся, що во-
гонь, який я запалю в серцях своїх 
дітей, буде горіти не тільки в Лондо-
ні, а й у всій Англії і в усьому світі». 

Історичні постаті

Все, що розхитує твою основу, заглушує твою 
совість, притупляє твою чутливість до Бога, 

применшує насолоду від духовних речей, дає 
твоєму тілу панувати над розумом і є гріх, 

як би невинно він не виглядав.
Сусанна ВЕСЛІ,
із листа синові

Сусанна Веслі завжди залишиться в спогадах як мати Джона й Чарльза 
Веслі — засновників методизму. Духовне пробудження, яке прийшло че-
рез них, потрясло всю Англію і спричинило докорінні зміни у всьому сус-
пільстві. Не тільки піднявся моральний, суспільний, економічний рівень 
життя в Англії, але й в інших країнах. Багато християнських конфесій ви-
знають Джона Веслі як свого духовного батька, а гімни його брата Чарльза 
співають досі. Вплив Сусанни на формування цих мужів Божих відомий 
усьому світу.



Господь відповідав на її молитви, 
даючи їй мудрості у вихованні дітей. 
Потім вона молилася так: «Господи, 
допоможи мені так надихнути своїх 
дітей, щоб Ти міг їх використовува-
ти для зміни цього злого світу!» Що-
ночі Сусанна ставала на коліна біля 
їхніх ліжок і просила, щоб Бог був їх-
нім провідником у житті. Вона мала 
впевненість, що Господь поведе по 
житті кожну дитину по-особливому. 
Але для того, щоб мрія збулася, не-
обхідно її супроводжувати дією. Са-
ме це й робила Сусанна. 

Коли вона сама була дитиною, її 
батько вчив використовувати пра-
вильно час, організовувати виконан-
ня завдань за визначеним методом. 
Вже доросла Сусанна розділяла 
день на частини й використовувала 
певний час для виконання певного 
завдання. Сюди входило і вихован-
ня дітей, молитва, вивчення Божого 
Слова й роздумування над ним та 
різні інші домашні справи. 

В одному своєму листі до сина 
Джона Сусанна розповіла, як вихо-
вувала дітей. 

Вона формувала в них добрі 
звички. «З самого народження від 
них вимагалося те, що вони були 
здатні зробити. Коли дитині викону-
вався рік, його вчили плакати тихо. 
Так діти уникали зайвих покарань… 
Сім’я зазвичай жила в такому спо-
кої, що здавалося, там немає ді-
тей. Коли діти підростали і могли 
їсти звичайну їжу, то режим їхнього 
харчування був обмежений трира-
зовим прийняттям їжі на день. Їхні 
столики були поруч з нашим сто-
лом, якщо вони щось хотіли з нашо-
го столу, то просили тихим голосом. 
Їм не дозволялося їсти поза розкла-
дом, за винятком того випадку, коли 
вони хворіли... Після домашнього зі-
брання, о 18 годині, вони їли. Після 
цього о 19 годині їх купали, почина-
ючи з найменших, і готували до сну. 
О 20 годині вони всі були в ліжку». 

Привчала дітей до дисципліни й 
покори. «Щоб сформувати у дітей 
розум, перше, що повинні зробити 
батьки — це завоювати їхню волю й 
навчити їх покори. Формувати  в них 
повну покору — це повільний про-
цес і вимагає багато часу й зусиль». 

Вчила дітей стриманості та ввіч-
ливості. «Навчали їх, що не отрима-
ють нічого з того, що будуть просити 

зі сльозами. Наставляли їх, що роз-
мовляти потрібно чітко, спокійно й 
говорити ясно, що хочуть. Ніколи не 
дозволялося їм просити щось без 
«будь ласка». Вчили їх ставитися з 
повагою до всіх людей». 

Особлива увага приділялася ду-
ховному вихованню. «Як тільки ді-
ти навчалися розмовляти, їх вчили 
молитві «Отче наш». Вони повторю-
вали цю молитву перед сном і коли 
вставали. Як вони підростали, вчили 
додавати до цієї молитви інші про-
хання, зокрема за своїх батьків і за 
інших людей. Також вчили їх окре-
мих віршів з Біблії, які, відповідно 
до їхніх можливостей, вони вивчали 
напам’ять... З малих років діти на-
вчалися відрізняти неділю від інших 
днів тижня. Вчили їх бути спокійни-
ми й тихими на домашніх молитвах 
і просити благословення після них. 
Вони просили благословення жес-
тами до того, як навчилися говорити 
або вставати на коліна... Вимовляти 
ім’я Господа даремно, проклинати, 
говорити грубі слова, пусті слова 
було для них незнайомим. Навчали 
називати їх між собою «брат» і «се-
стра». 

Ось 8 правил щодо виховання ді-
тей, які передала Сусанна через сво-
го сина Джона всім християнським 
сім’ям Англії того часу: 

1. Я помітила, що діти говорять 
неправду через страх і через боя-
гузтво. Щоб уникнути цього, ми ви-
рішили, що коли дитина визнає те, в 
чому винна, і обіцяє не повторюва-
ти більше, то її не карати. 

2. Ніякий проступок, такий, як 
обман, погана поведінка в церкві, 
непослух або невдоволення — ніко-
ли не залишалися без покарання. 

3. Жодна дитина не повинна бу-
ти покарана двічі за те ж саме. Якщо 
її поведінка змінилася, то не згаду-
вати більше про це. 

4. Кожен послух, який йде проти 
схильностей дитини, має бути схва-
лений. 

5. Якщо дитина зробила щось 
з послуху або щоб догодити своїм 
батькам, хоча й не зовсім правиль-
но, то це потрібно прийняти з до-
бротою, тільки пояснити їй, як зро-
бити краще. 

6. Право на власність дитини по-
винні поважати інші, хоча мова йде 
навіть про незначні речі. Ніхто не 
повинен взяти річ дитини без її зго-
ди.

7. Обіцянки повинні виконувати-
ся чітко. Подарунки не забирати. 

8. Дівчаток не вчити працювати 
(шити, в’язати і т. ін.), поки не на-
вчаться добре читати. 

Домашня школа 
У сім’ї Веслі всі кожен день за-

ймалися по 6 годин. У ці години не 
дозволялися ніякі гучні ігри й по-
рожні розмови. 

Сусанна знала вподобання кож-
ної дитини і молилася за розвиток 
їхніх талантів. Просила Господа, щоб 
Він допоміг їй наставити дітей, щоб 
їхнє життя мало певну мету. 

Щодня вона приділяла  годину 
комусь з дітей, щоб поговорити на-

Джон і Чарльз Веслі — великі сини великої матері



одинці з ними про їхні проблеми. 
День тижня й час були незмінні. І 
кожна дитина знала про це й чека-
ла розмови з матір’ю. Година Джона 
була після обіду в четвер. Ніколи він 
не забув про це. Навіть ставши до-
рослим, далеко від дому, він усаміт-
нювався в цей час, щоб писати лис-
ти своїй матері. 

Сусанна шукала способи привес-
ти кожну дитину до розуміння, що 
вона якась особлива. Наприклад, 
Джону вона нагадувала, що він «го-
ловешка, що вціліла від вогню». 

Вона з ревнощами ставилася 
до душ своїх дітей. У 1710 році, ко-
ли маленькому Джону було вже 7 
років, батька не було вдома кілька 
місяців. На чолі церкви залишив-
ся один проповідник, який насилу 
керував ранковими недільними зі-
браннями, а вечірні зовсім відмінив. 
Сусанна відчула величезну духовну 
потребу своїх дітей, і стала проводи-
ти для них вечірні недільні домаш-
ні зібрання. Усі, хто допомагав їй в 
будинку, попросили дозволу брати 
участь у них. Незабаром на зібран-
ня прийшли їхні родичі. Кількість 
присутніх доходила до 200 осіб. Усі 
не вміщалися в хаті, тому слухали 
надворі. Сусанна не претендувала 
на роль пастора. Вона вибирала в 
домашній бібліотеці послання, на-
писані своїм чоловіком, і читала їх. 

Керувала молитвами, вибирала й 
співала гімни Господу. 

Діти 
Сусанна раділа своїм дітям. Троє 

з її дітей були мислителями й дуже 
духовними людьми. Її старшому си-
нові Самуїлові, який навчився роз-
мовляти в п’ять років, після закін-
чення кращих університетів було 
запропоновано стати пастором, але 
він віддав перевагу посаді професо-
ра  університету. Помер у 49 років, 
коли вже починалося пробуджен-
ня, кероване його братами. Джон і 
Чарльз були студентами знаменито-
го Оксфордського університету. Са-
ме там вони справили враження на 
навколишній світ. 

Сусанна постійно переписувала-
ся зі своїми дітьми. У своїх листах 
вона надихала їх, давала поради, 
роз’яснювала делікатні питання тео-
логії. Вона дуже раділа, коли Джона 
й Чарльза призначили пасторами. 
Сусанна не перестала допомагати 
своїм дорослим дітям духовно, мо-
литися за них і бути їхнім постійним 
стимулом. 

Одного разу, уже після смерті 
батька, Джон і Чарльз були запро-
шені до Північної Америки як місі-
онери. Але вони думали, що мати 
дуже потребує їх. Тому вирішили не 
їхати, якщо їхня мама буде не згод-

Якщо…
Якщо ви робите щось для того, щоб вас полюби-

ли, — облиште, не полюблять! Чим більше ви буде-
те процвітати, тим сильніше будуть вас ненавидіти; 
чим більш очевидною буде ваша невдача, тим силь-
ніше стануть зневажати («ми ж йому казали!»).

Якщо ви робите щось для сім’ї та дітей, — об-
лиште. Діти завжди будуть ревнувати вас до тієї 
справи, якою ви займаєтеся. Чоловік/дружина бу-
дуть невдоволені тим, що ви приділяєте час ще ко-
мусь чи чомусь, крім них. Родичі будуть вважати вас 
«дивним» і таким, що «соромить рід»…

на. Коли Сусанна про це почула, то 
вигукнула: «Коли б мала я і 20 дітей, 
то зраділа б цьому їхньому служін-
ню, навіть якщо ніколи не побачила 
б їх знову!» 

Кінець шляху
23 липня 1742року. Сусанні Веслі 

було 72 роки, коли сталося те, про 
що написав Джон у своєму щоден-
нику: «О 3-ій годині дня пішов до 
мами. Сів на її ліжко. Вона не могла 
говорити, але була при свідомості. Її 
погляд спокійний і тихий. Її очі ди-
вилися в небо, поки я в молитві пе-
редавав її душу Богові. Без бороть-
би і зітхань її душа звільнилася. Ми, 
стоячи навколо її ліжка, виконали її 
останнє бажання». Її ж останнім ба-
жанням було таке: «Діти, як тільки 
моя душа звільниться від тіла, заспі-
вайте псалом хвали Господу!»

 Із семи дітей, які залишилися 
живими, тільки Чарльза не було по-
руч з нею в момент її смерті. 

Земне життя Сусанни Веслі за-
кінчилося, але не її вплив. Духовний 
вогонь охопив всю Англію. Цей во-
гонь перетнув моря і через кілька 
років запалив увесь світ. Сусанна 
побачила початок виконання своїх 
бажань. Її бажання виконуються й 
сьогодні. Вплив її домашньої школи 
триває, подолавши час і відстані. 

1

Якщо ви робите щось заради грошей, — облиште. На-
віть якщо й повезло щось заробити, гроші розійдуться 
швидше, ніж ви збагнете, куди вони ділися. А якщо їх на-
копичувати і ніяк не користуватися — то який взагалі сенс?

Якщо ви робите щось з бажання комусь допомогти, — 
облиште. Чим більше ви будете допомагати, тим більше 
люди будуть вимагати від вас допомоги. Доти, доки не ви-
смокчуть все до краплі — і потім не зненавидять вас за те, 
що ви більше не спроможні про них турбуватися.

Якщо ви робите щось ради церкви, — облиште. Ніхто 
не оцінить ваших поривів! Якщо не звинуватять в користі, 
то віддадуть справу, якою ви займаєтеся, «більш гідним», 
які благополучно її зруйнують і вас же звинуватять у краху.

...Якщо ви робите щось ради Господа, не чекаючи вза-
мін нічого, — ні любові, ні грошей, ні вдячності, ні підтрим-
ки, — робіть. Що можете. Що встигнете.

А що не встигнете  — Господь доручить доробити ін-
шим. Таким же «наївним мрійникам», які просто вміють 
бути вірними в малому…

Олена МОКРЕНЧУК



Недавно на жіночому спілкуван-
ні одна вчителька (прихожанка з 
іншої церкви, бо ходять на наші зу-
стрічі всі, навіть взагалі невіруючі) 
поставила таке питання:

— Мій син з двох років ходив зі 
мною за ручку на всі церковні слу-
жіння, був таким хорошим вірую-
чим хлопчиком. Йому вже 16. Тепер 
він спілкується лише зі своїми неві-
руючими друзями, мене більше не 
слухає і в церкву ходити не хоче. Як 
так?

Відповіла ось що (пишу про це, 
оскільки тема актуальна, хоча від-
повідала спонтанно, імпровізова-
но).

Спочатку розділила жінок на па-
ри і змусила їх пограти в дуже про-
сту гру «дзеркало». Одна партнерка 
повинна була кривлятися й жести-
кулювати, а інша (яка дзеркало) по-
вторювати за нею кожен рух. Потім 
вони мінялися ролями, щоб кожна 
відчула себе в ролі «дзеркала».

І коли народ розвеселився й роз-
слабився, я, звичайно, змарнувала 
їм настрій, поморалізувавши на за-
дану тему.

З народження діти повторюють 
за нами дуже багато чого, і через 
це вони вчаться розмовляти рідною 
мовою, ходити, їсти з тарілки за до-
помогою ложки й т. ін. Вони схожі 
на наші дзеркала, і їм подобається 
«мавпувати» і копіювати нас. Бага-
то з них згодом переймають модель 
поведінки своїх батьків на все своє 
життя, копіюючи як погане, так і хо-
роше. Часто повторюють навіть такі 
жахи, як агресія, п’янство, розпуста 
і т. ін.

Але багато в чому діти й відрізня-
ються від своїх батьків.

В одному випадку, це стається 
через їхні індивідуальні риси й та-
ланти, вкладені Богом. І тут завдан-
ня батьків — не затоптати цю інди-
відуальність, а побачити її і допо-
могти їй розвинутися, дозволивши 
дітям стати самостійними та вільни-
ми особистостями.

В іншому випадку, це стається 
через їхній цілеспрямований БУНТ і 
небажання наслідувати батьків, слу-
хати їх і бути на них схожими. 

Бунт же стається також через 
вельми реальні причини (зараз 
омину тему перворідного гріха, бо 
ж моє завдання тут — батьки і ВИ-
ХОВАННЯ, а не теологія):

1. Якщо СЛОВА батьків відріз-
няються від їх ПОВЕДІНКИ. Все-
таки дитина дивиться саме на на-
ші справи і повторює вчинки. Якщо 
при цьому ми вимагаємо від дити-
ни словами чогось протилежного 
власним ділам, то запросто можемо 
збити її з толку, викликавши купу не-
розуміння, знічення й питань, на які 
складно відповісти.

2. БІЛЬ (як моральний, так і фі-
зичний). Батьки, насправді, ще й як 
здатні поранити своїх любимих-пре-
любимих чад! Так, Бог теж кого лю-
бить, того карає. Любов аж ніяк не є 
приводом для вседозволеності. Але 
БУДЬ-ЯКЕ ПОКАРАННЯ, безумовно, 
має завершуватися батьківською 
потіхою, додатковим поясненням 
ситуації про те, що й чому, і зцілю-
ючим примиренням, а не раною на 
душі дитини і почуттям відкинутості 
та приниженості.

Якщо дитина переживає тільки 
біль без утіхи й дружелюбності (я 
вважаю, що болю має бути крапли-
ни, а любові та дружби — море), то 
відреагувати може по-різному: од-
ні діти, може, й дозволять ламати 
й топтати свою особистість, але ін-
ші обов’язково почнуть брикатися 
і збунтуються проти такого до себе 
ставлення. У будь-якому разі, біль 
здатен віддалити й викликати від-
разу навіть до таких близьких лю-

дей, як мати й батько.
3. Відсутність ПЛОДУ й резуль-

тату в житті. Якщо спочатку дитя 
копіює тих, кого любить, то потім 
об’єктом наслідування обирає тих, 
кого поважає. Якщо, ходячи в церк-
ву з мамою за ручку, воно так і не 
зустріло там тих, хто викликає в ньо-
му повагу, то почне шукати ці авто-
ритети десь поза нею.

Напевно, це найскладніший 
пункт — бути не просто люблячим 
і віруючим, але й гідним поваги з 
боку своєї рідної дитини. Для цьо-
го дитині потрібно бачити конкретні 
справи і плоди нашого життя, а не 
самі лише програші та розчаруван-
ня.

Ну, приблизно так я висловила-
ся, якщо не згадувати наведені при-
клади та історії з життя.

А ви б що відповіли?
P.S. Ніколи не водила своїх дітей 

в церкву насильно. Маленькими во-
ни то рвалися туди як на свято, то за-
просто могли заявити, що іти нікуди 
не хочуть, і не піти. А от ближче до 
підліткового віку ставалося все на-
впаки: вони втягувалися в роботу й 
служіння, але вже на підставі влас-
ної віри. Тепер старші діти — наші 
найкращі помічники.

Сама я стала віруючою саме в 16 
років. І дуже заздрила тим, хто мав 
віруючих батьків. Але, може, дар-
ма?

Світлана АНДРЕЙЧЕНКО

Чи легко бути дітьми віруючих батьків?



Божа ненависть

Роздуми над Словом Божим

Василь МАРТИНЮК

У розумінні багатьох християн Божа любов настільки поблаж-
лива, що більше схожа на любов матері до своєї єдиної дитини. 
Ця любов навіть на провини свого чада дивиться з вибачливою 
усмішкою як на невинну витівку. А Бог не тішиться провинами 
людей, яких любить.  Він їх ненавидить. І ненавидить не тільки 
гріхи, але й людей, які ці гріхи уособлюють, про що засвідчують 

старозавітні книги. Так, Бог-любов не тільки любить, але й ненави-
дить, хоч це й звучить парадоксально. 



«Бог є любов» – з цією Божою 
істиною християни зжилися дуже 
міцно, повторюють її наліво й на-
право. «Бог тебе любить», – кажуть 
вони і здоровому забезпеченому 
грішнику, і тяжкохворому, і навіть 
алкоголіку, що порпається в смітни-
ках. І кожен цю фразу сприймає на 
рівні свого соціального та фізично-
го становища. Багатий згоджується, 
бо свій добробут пов’язує з Божим 
благоволінням. А хворий і злиден-
ний безхатько сумніваються, бо не 
бачать явних ознак Божої любові. 
Вони запитують: «Якщо Бог мене 
любить, то чого я в такому стані?» 
Кожен з них асоціює себе зі своїм 
тимчасовим тілом, а не з вічною ду-
шею. Тому їм далеко до розуміння, 
що Божа любов насамперед вияв-
ляється не в матеріальній площині, 
а в духовній. А саме, у тому, що про-
понує Бог грішній душі. А це – спа-
сіння і Самого Себе, що виявилося 
смертю Ісуса Христа на Голгофі за 
гріхи людей та Його воскресінням, 
наслідком чого стало їхнє прощен-
ня, усиновлення і спадок у Царстві 
Божому по вірі в Нього. До того ж 
усі вони не розуміють, що є Божими 
ворогами, аж доки не ввірують і не 
покаються у своїх гріхах.

Багато віруючих, хоч і пізнали 
Господа, все одно мають специфіч-
не розуміння Божої любові. Вони 
часто кажуть: «Бог любить тебе та-
ким, який ти є». Ця фраза вже ста-
ла християнським трафаретом, яку, 
щоб когось утішити, промовляють 
не задумуючись. Вона ж насампе-
ред стосується нещасного грішни-
ка, який мучиться у своєму гріху. І 
в цій фразі міститься не дозвіл на 
гріх, а надія на звільнення від ньо-
го. Бог нас любить як Своє творін-
ня, Бог любить нашу душу, але не 
любить нашої гріховної суті, Він 
нас не любить такими, якими ми є 
– грішними й бридкими у своїх грі-
хах. Божа любов стосовно людини 
полягає саме в поверненні їй Боже-
ственного образу, у зміні її в образ 
Христа – Він у нас хоче побачити 
Самого Себе.  Наприклад, чи був 
жорстокий Савл, який пересліду-
вав християн аж до їх знищення, до 
вподоби Господу? Мабуть, що ні. 
Але Ісус бачив його спрагнену пра-
ведності душу, тому з’явився йому 
– і Савл перемінився, став Христо-

вим апостолом Павлом, лагідним і 
жертовним.  

У розумінні багатьох християн 
Божа любов настільки поблажлива, 
що більше схожа на любов матері 
до своєї єдиної дитини. Ця любов 
навіть на провини свого чада ди-
виться з вибачливою усмішкою як 
на невинну витівку. А Бог не тішить-
ся провинами людей, яких любить. 
Він їх ненавидить. І ненавидить не 
тільки гріхи, але й людей, які ці грі-
хи уособлюють, про що засвідчують 
старозавітні книги. Так, Бог-любов 
не тільки любить, але й ненавидить, 
хоч це й звучить парадоксально.   

Що ж таке «ненавидіти»? Це не 
просто когось чи щось не любити, 
це не зносити, не терпіти, неприєм-
но бачити, неприємно чути, це те, 
що викликає відразу, навіть огиду. І 
таке почуття може мати Бог згідно з 
Біблією. 

Звернімося до Старого Заповіту. 
У Книзі Повторення Закону Мойсей 
наказує євреям: «Коли Господь, Бог 
твій, вигубить народи, куди ти вхо-
диш, щоб посісти їх перед собою, і 
посядеш їх, і осядеш у їхньому Краї, 
то стережися, щоб не впасти до паст-
ки за ними, коли вони будуть вигу-
блені перед тобою, і щоб не шукав 
ти їхніх богів, говорячи: Як служать 
ті люди богам своїм, то зроблю так 
і я. Не зробиш так Господові, Богу 
своєму; бо всяку гидоту, яку Господь 
зненавидів, робили вони богам сво-
їм…» (5М.12:29-31). «Коли будеш 
входити до Краю, що дає тобі Гос-
подь, Бог твій, то не навчися чинити 
такого, як гидота цих народів. Не-
хай не знайдеться між тобою такий, 
хто переводить свого сина чи дочку 
свою через огонь, хто ворожить во-
рожбу, хто ворожить по хмарах, і хто 
ворожить по птахах, і хто чарівник, 
і хто чорнокнижник, і хто викликає 
духа померлого та духа віщого, і хто 
питає померлих. Бо гидота для Гос-
пода кожен, хто чинить таке, і через 
ті гидоти Господь, Бог твій, виганяє 
їх перед тобою. Бездоганний будеш 
ти перед Господом, Богом своїм» 
(5М.18:9-13). Крім перерахованих 
«гидот», які ненавидить Господь, 
вказуються ще й інші особливості 
поклоніння народів Ханаану ідо-
лам-демонам, а саме: блуд, крово-
змішення, мужоложство, скотолож-
ство, а найгірше – жертвоприно-

шення людей, бо «навіть синів своїх 
та дочок своїх вони палять в огні для 
богів своїх». Ці гріхи настільки нена-
висні Богові, що Він винищує ті на-
роди руками євреїв і попереджає їх, 
що й євреї будуть вигнані з тієї зем-
лі, якщо грішитимуть: «…не зробите 
жодної зо всіх тих гидот, як і тубі-
лець чи приходько, що мешкає се-
ред вас. Бо всі ті гидоти робили лю-
ди тієї землі, які перед вами, і стала 
нечиста та земля. І щоб та земля не 
виригнула вас через ваше занечи-
щення її, як вона виригнула народ, 
який перед вами» (3М.18:26-30). 
Слово Боже констатує, що народ із-
раїльський все-таки спокусився на 
вчинки язичників, на ідолопоклон-
ство. «І побачив Господь, та й зне-
навидів їх…» (5М.32:19). І така па-
люча була ненависть Божа до них, 
що Йому неприємною стала краса 
їхніх маєтків і навіть велич їхнього 
поклоніння Йому. Він каже вустами 
пророка Амоса до євреїв: «Пишно-
тою Якова бриджу, і палати його Я 
ненавиджу…» (Ам.6:8), «Зненави-
дів Я, обридив Собі ваші свята, і не 
нюхаю жертов ваших зборів... І ко-
ли принесете Мені цілопалення та 
хлібні жертви свої, Я Собі не впо-
добаю їх, а на мирні жертви ваші із 
ситих баранів не погляну... Усунь же 
від Мене пісень своїх гук, і не почую 
Я рокоту гусел твоїх…» (Ам.5:21-23). 

Оте, що ненавидить Господь, 
можна узагальнити одним сло-
вом – «гріх». Бог ненавидить гріх 
у будь-якому вияві й такою мірою, 
що Йому ненависне все, пов’язане з 
гріхом, і всі, хто цей гріх уособлює. 
Давид, Соломон і пророки уточню-
ють, що саме і хто саме. Давид каже, 
що Бог «беззаконня зненавидів» 
(Пс.44:8),  що «гультяїв», «неправдо-
мовців», кровожерних і підступних 
людей – усіх злочинців ненавидить 
Він (Пс.5:6,7). Соломон стверджує: 
«Оцих шість ненавидить Господь, а 
ці сім то гидота душі Його: очі пиш-
ні, брехливий язик, і руки, що кров 
неповинну ллють, серце, що плекає 
злочинні думки, ноги, що сквапно 
біжать на лихе, свідок брехливий, 
що брехні роздмухує, і хто розсіває 
сварки між братів!» (Пр.6:16-19). 
Пророк Захарія ненависною Бого-
ві називає «неправдиву присягу» 
(Зах.8:17). Ісая іменем Господа про-
рікає, що Він ненавидить «розбій 



та кривду» (Іс.61:8). А Малахія цим 
же Іменем каже: «…ненавиджу роз-
від… і того, хто вкриває насильством 
одежу свою» (Мал.2:16). Єремія ж 
говорить про Божу ненависть до 
ідолопоклонства (див. Єр.44:3,4). 

Зрештою, те, що ненависне Бо-
гові, мало б бути ненависним і 
тим, хто називає себе Божим. Да-
вид, полюбивши Бога та Його За-
кон, зненавидів усе, що Йому не 
до вподоби. Ось він каже: «діло 
відступства ненавиджу» (Пс.100:3), 
«ненавиджу всяку дорогу неправ-
ди» (Пс.118:104), «сумнівне ненави-
джу» (Пс.118:113), «ненавиджу Тво-
їх ненависників, Господи, і Твоїх за-
колотників бриджусь» (Пс.138:21). 
А Соломон у приповістях вустами 
Мудрості переконливо стверджує, 
що якщо ти справді боїшся Бога, то 
ненавидітимеш усяке зло: «Страх 
Господній – лихе все ненавидіти: я 
ненавиджу пиху та гордість, і дорогу 
лиху та лукаві уста!» (Пр.8:13).

У Новому Заповіті також йдеться 
про Божу ненависть, але вона стосу-
ється суто гріха, гріховних учинків, 
але не самих людей. В Об’явленні 
Господь звертається до ангела 

Ефеської церкви: «Але маєш оце, 
що ненавидиш учинки Николаїтів, 
яких і Я ненавиджу» (Об.2:6). Які це 
вчинки? Це поблажливість до ідо-
лопоклонства та блуду. У багатьох 
віршах Нового Заповіту, де йдеться 
про те, чого не можна любити, що є 
бридким для Бога і мало б бути та-
ким для віруючих, відчувається на-
тяк на ненависть. Зокрема, Ісус каже 
фарисеям: «Що бо високе в людей, 
те перед Богом гидота» (Лк.16:15), 
а апостол Іван закликає: «Не лю-
біть світу, ані того, що в світі. Коли 
любить хто світ, у тім немає любови 
Отцівської» (Ів.2:15). З подібним на-
ставлянням звертається до вірую-
чих й апостол Павло: «А розпуста та 
нечисть усяка й зажерливість нехай 
навіть не згадуються поміж вами, 
як личить святим, і гидота, і мар-
нословство або жарти, що непри-
стойні вам, але краще дякування» 
(Еф.5:3,4). 

Що ж до Самого Ісуса Христа, 
то автор Послання до євреїв цитує 
пророчі слова Давида стосовно Йо-
го: «Ти полюбив праведність, а без-
законня зненавидів; через це на-
мастив Тебе, Боже, Твій Бог оливою 

радости більше, ніж друзів Твоїх» 
(Євр.1:9, Пс.44:8). Отож, Ісус Хрис-
тос, полюбивши правду, зненавидів 
неправду – і став переможцем над 
гріхом, за що мав велику радість 
від Отця Небесного. Це стосується 
і нас – християн. Ніхто не може пе-
ремогти гріх і відобразити Христа 
в собі, якщо не зненавидить гріх у 
будь-якому його вияві. До того часу, 
поки гріх приємний людині, або на-
віть вона до нього байдужа, він во-
лодітиме нею. А на серце, у якому 
владарює навіть найменший гріх, не 
виливається Божа «олива радості». 
Через це і стають християни пону-
рими, сварливими, грошолюбними, 
славолюбними, сластолюбними, 
обжерливими, лінивими, гордими, 
упертими, жорстокими, що не зне-
навиділи гріха. Він їм не гидкий, не 
противний, а солодкий. Тому дарем-
но благають про переможне христи-
янське життя, даремно просять лю-
бові, миру, радості. Вони цього не 
матимуть доти, доки гріх так їх ви-
мучить, аж його зненавидять.

1

* * *
Горить Содом. Аж плавиться каміння.
Горить земля під лемент немовлят.
Бухтить вогонь — аж піниться земля.
Від кіптяви зчорніло небо синє.
…Й кричали птахи злякано здаля.

Горіло все: минуле і майбутнє,
І багатій, і той, хто ледве скнів.
Палав палац і вбогий темний хлів.
Нікчемне все і високосутнє
Вогонь з’їда під пекла хижий спів.

Тріщали крокви, кості і гординя.
І долітали іскри аж до хмар.
Горів Содом, як жертвенний вівтар.
І Лот тягнув знесилено спасіння
На стерплих плечах як останній дар.

Він втратив все: багатство і домівку,
Згоріла праця, мрії і життя.
А іскри аж сюди, до гір, летять.
Здавалось: вже пече й долівка
В печері, де вмостився ночувать.

…А Бог дивився боляче із неба:
Яка страшна, яка трагічна мить!
Не раз ще серце в Нього защемить.
Як Він хотів їх пригорнуть до Себе,
Бо ж Він Творець!
            Але й Суддя!
                        А значить — треба!
Це ж не Содом пала.
            Це — гріх горить…

Юрій ВАВРИНЮК



Донька відомого проповідника 
Біллі Грема брала участь у ток-шоу, 
присвяченому подіям 11 верес-
ня 2001 року. На питання ведучої 
Джейн Клэйсон: «Як Бог міг дозво-
лити такому статися?» Анна Грем 
дала дуже глибоку й проникливу 
відповідь. Вона сказала: «Я вірю, 
що Бог так само, як і ми, глибоко за-
смучений тим, що сталося. Але ж ми 
роками виганяли Бога з наших шкіл, 
з нашої влади, зі свого життя. І я ду-
маю, що Бог, будучи джентльменом, 
просто відступив. Чи можемо ми че-
кати від Бога благословення й захис-
ту, якщо ми при цьому вимагаємо, 
щоб Він нас залишив?» 

Спробуймо пригадати… По-
моєму, все почалося, коли Медлін 
Мюррей О’Хара (вона була вбита, її 
тіло знайшли нещодавно) заявила, 
що в школі не місце молитві.

І ми сказали: «Добре».
Потім хтось сказав, що краще 

буде, коли в школі не читатимуть 
Біблію (Біблію, у якій сказано: «Не 
вбивай», «Не кради» і «Полюби 
ближнього свого, як самого себе»).

І ми сказали: «Добре».
Потім доктор Бенджамін Спок за-

явив, що нам не слід застосовувати 
тілесні покарання до наших дітей, 
коли вони погано поводяться, тому 
що тим самим ми зашкодимо їхнім 
маленьким особистостям — ми мо-
жемо похитнути їхнє почуття власної 
гідності (син доктора Спока закінчив 
життя самогубством).

І ми вирішили: «Він спеціаліст і 
знає, про що говорить». Тим самим 
сказавши: «Добре».

Потім хтось сказав, що вчителям і 
директорам не можна карати наших 
дітей. Адміністрації шкіл суворо за-
боронили своїм викладачам навіть 
торкатися до учнів, які провинили-
ся, тому що їм не потрібна погана 
реклама, тим більше вони не хочуть 
відповідати за це перед судом (є ве-

Як Бог міг дозволити такому статися?
лика різниця між покаранням і до-
торканням, шмаганням, принижен-
ням, биттям і т. ін.)

І ми сказали: «Добре».
Потім хтось запропонував: «До-

звольмо донькам робити аборти, 
якщо вони цього хочуть. Їм навіть 
не доведеться розповідати про це 
батькам».

І ми сказали: «Добре».
Тоді якийсь мудрий член шкіль-

ної ради сказав: «Хлопчики завжди 
будуть це робити. Тож даймо своїм 
синам стільки презервативів, скіль-
ки вони хочуть, щоб вони могли роз-
важатися, як їм завгодно.»

І ми сказали: «Добре».
Потім хтось із нами ж обраної 

верховної влади заявив, що неваж-
ливо, яким є наше приватне життя, 
якщо ми добре виконуємо свою ро-
боту. І ми погодилися, що нам не-
важливо, хто (навіть якщо це прези-
дент) чим займається у приватному 
житті, якщо ми працюємо і з еконо-
мікою все в порядку.

Далі хтось запропонував: «А 
надрукуймо-но журнали з зобра-
женнями оголених жінок і назвімо 
це здоровою практичною високою 
оцінкою краси жіночого тіла». І ми 
сказали: «Добре».

Тоді дехто став публікувати фото 
оголених дітей, поміщати їх в Інтер-
нет. І ми сказали: «Добре, вони ма-
ють свободу слова».

Потім індустрія розваг пішла да-
лі: «Зробімо фільми та передачі, які 
пропагують насильство, богохуль-
ство й заборонений секс. Записуймо 
музику, що заохочує вживання нар-
котиків, зґвалтування, вбивства і са-
танізм».

І ми сказали: «Це тільки розвага, 
негативних наслідків ця музика не 
несе, всерйоз її ніхто не сприймає, 
тому продовжуймо в тому ж дусі».

І тепер ми запитуємо в себе, чо-
му в наших дітей немає совісті, чому 

вони не можуть відрізнити хороше 
від поганого, чому вони, не замис-
люючись, убивають незнайомців, 
своїх однокласників і самих себе. 
Можливо, якщо ми всерйоз і на-
довго замислимося, то зможемо в 
цьому розібратися. Я думаю, що тут 
проблема ось в чому: «що посіє лю-
дина, те й пожне».

Один юнак написав: «Дорогий 
Боже, чому Ти не спас маленьку ді-
вчинку, вбиту прямо в себе в класі? 
Щиро Твій небайдужий студент». 
Ось відповідь: «Дорогий небайду-
жий студенте, Мене не пускають у 
школи. Щиро твій, Бог».

Смішно, як люди легко позбува-
ються Бога, а потім дивуються, чому 
світ перетворюється  в пекло.

Смішно, коли ми віримо тому, що 
пишуть газети, і сумніваємося в тім, 
що написано в Біблії. Смішно, коли 
всі хочуть потрапити на небеса, при 
цьому не вірячи, не думаючи, не го-
ворячи і не роблячи нічого з того, 
про що говорить Біблія.

Смішно, коли хтось каже: «Я ві-
рю в Бога», але сам йде за сатаною, 
який, до речі, також «вірить» у Бога.

Смішно, коли нам так легко су-
дити і так складно бути осудженими 
іншими.

Смішно, коли безглузді жарти по-
ширюються зі швидкістю світла, але 
люди двічі подумають, чи поділити-
ся з друзями статусом чи заміткою, у 
якій йдеться про Бога.

Смішно, коли все непристойне, 
грубе, похітливе й вульгарне вільно 
розміщується в Інтернеті, а в школі 
чи на роботі відкрита дискусія про 
Бога неможлива.

Смішно, коли можна бути «всі-
ма руками за» Христа у неділю, але 
залишатися непомітним християни-
ном всю решту тижня. 

Ви ще не смієтеся?
Дякую, що Ти ще з нами…



Філіп ЯНСІ

Популярна теологія



Історик та мистецтвознавець 
Роберт Х’юз розповідає про зло-
чинця, засудженого до довічного 
ув’язнення в тюрмі суворого режи-
му на острові десь біля берегів Ав-
стралії. Одного разу ні з того ні з 
сього каторжник накинувся на сво-
го товариша і забив його до смерті. 
Вбивцю відвезли назад на материк. 
Він постав перед судом і відверто, 
без найменшого хвилювання зізна-
вся у скоєному. Про те, що сталося, 
він анітрохи не шкодував, хоча, за 
його словами, нічого не мав проти 
того чоловіка. 

— У чому ж справа? — запитав 
спантеличений суддя. — Який був 
мотив?

Каторжник відповів, що більше 
не міг зносити ув’язнення на острові 
і не бачив сенсу свого життя.

— Добре, добре, я все розумію, 
— сказав суддя. — Якби ви кинули-
ся в океан, це нікого б не здивува-
ло. Але вбивство! Для чого ви вбили 
людину?

— Ну, я прикинув… — заговорив 
каторжник. — Я — католик. Здій-
снивши самогубство, я потраплю 
прямо в пекло, а от після вбивства 
мене привезуть в Сідней ― і я зможу 
висповідатися, перш ніж мене пові-
сять. Тоді Бог мені простить.

Логіка, якою керувався цей ав-
стралійський каторжник, точно відо-
бражає логіку принца Гамлета, який 
не наважувався покінчити з королем 
під час молитви через страх, що в ту 
мить усі погані вчинки йому будуть 
прощені ― і братовбивця вознесеть-
ся на небеса.

* * *
Ми звикли говорити про Бога 

як про люблячого Отця, Який хо-
че простити нам; про благодать як 
про владу, що розриває вузи, як про 
милосердя, що долає навіть най-
глибші розбіжності. Але в концепції 
благодаті є щось небезпечне, скан-
дальне. Коли богослова Карла Бар-
та запитали, що б він сказав Гітлеру, 
Барт відповів: «Ісус Христос помер 
за твої гріхи». Гріхи Гітлера, зрада 
Юди… Невже благодать не знає об-
межень?!

Ймовірність «зловживання бла-
годаттю» в усій своїй непривабли-
вості виявилася під час розмови 
з одним моїм знайомим — назву 

його Даніелем. Якось увечері ми 
сиділи в ресторані, і Даніель пові-
дав мені, що збирається розлучи-
тися з дружиною, з якою прожив 
п’ятнадцять років. Він знайшов собі 
молодшу й красивішу: «З нею я зно-
ву добре почуваюся, такого я вже 
багато років не відчував». З дружи-
ною в Даніеля особливих непоро-
зумінь не виникало. Просто йому 
захотілося перемін. Будучи хрис-
тиянином, Даніель чудово розумів 
особисті та моральні наслідки свого 
рішення. Якщо він покине дружину, 
то завдасть їй та трьом своїм дітям 
непоправних збитків. І все ж, як го-
ворив він, тяжіння до молодої жін-
ки було надто сильним.

Я слухав його розповідь з печал-
лю і скорботою і майже не коменту-
вав, намагаючись звикнути до цієї 
новини. За десертом Даніель «піді-
рвав бомбу». Він сказав:

— Взагалі-то в мене є до тебе 
справа, Філіпе. Я тому й попросив у 
тебе зустрітися, що хотів поставити 
питання. Воно мене дуже хвилює. 
Ти ж займаєшся богослов’ям. Як ти 
думаєш, Бог може простити зло, яке 
я задумав?

Його запитання звивалося між 
нами, як жива змія. Мені довелося 
випити підряд три чашки кави, перш 
ніж я наважився хоч щось відпові-
сти. У ту мить мені відкрився «зво-
ротній бік» благодаті. Як відговори-
ти Даніеля від жахливої помилки, 
якщо він впевнений, що прощення 
йому гарантоване? Чи, якщо згадати 
моторошну повість Роберта Х’юза, 
хто завадить злочинцеві скоїти вбив-
ство, яке наперед прощено?

Благодать все ж супроводжує 
одне уточнення, і настав час згадати 
про нього. От що каже Клайв Льюїс: 
«Августин пише: «Бог дає кожно-
му, в кого руки порожні». Якщо в 
людини руки зайняті, вона не мо-
же прийняти дар». Тобто благодать 
треба прийняти. Льюїс пояснює, що 
«зловживання благодаттю» вини-
кає через змішування прощення з 
потаканням. «Потакати злу — зна-
чить не помічати його чи ставити-
ся до нього як до блага. Прощення 
не тільки пропонується людині, але 
й повинно бути прийняте. Той, хто 
не визнає себе винним, не може 
прийняти прощення, не може його 
отримати».

Я сказав Даніелю приблизно 
таке: «Чи може Бог простити тобі? 
Без сумніву. Ти й сам знаєш Писан-
ня. Вбивці й перелюбники служили 
Божим знаряддям. Згадай хоча б 
минуле Петра чи Павла! Прощення 
є проблемою для нас, а не для Бога. 
Коли ми грішимо, то віддаляємося 
від Бога. Цей акт заколоту змінює 
нас у гірший бік, і немає гарантій, 
що ми знову зможемо навернутися 
до Бога. Зараз ти говориш про про-
щення. Але чи будеш ти потім про-
сити пробачення, тим більше, що 
знадобиться ще й покаяння?»

Через декілька місяців Даніель 
прийняв остаточне рішення і поки-
нув дружину. Покаяння поки що не 
накльовується. Даніель надає пере-
вагу тому, щоб виправдовувати свій 
вчинок, мовляв, сімейне життя за-
йшло в глухий кут. Більшість попере-
дніх друзів він вважає «вузьколоби-
ми і надміру вимогливими» і шукає 
собі нових, які готові разом з ним 
святкувати набуту ним свободу. Од-
нак Даніель не видається мені таким 
уже вільним, оскільки ціна його сво-
боди — розрив зі всіма, хто істинно 
любив його. До того ж Даніель ви-
знає, що тепер Богові немає місця в 
його житті. «Може, потім», — прика-
зує він.

Бог пішов на великий ризик, на-
перед проголосивши прощення. 
Благодать має на увазі те, що й ми 
розділяємо Його ризик.

* * *
Автор Послання Юди поперед-

жує, що ми вміємо обертати «благо-
дать нашого Бога… у розпусту». На-
віть заклик до покаяння не знешко-
джує цієї небезпеки. І знайомий, 
якого я назвав Даніелем, і австра-
лійський каторжник теоретично ви-
знають необхідність покаяння. Але 
обидва надали перевагу тому, щоб 
отримати бажане в цю мить, а по-
каятися потім. Спочатку в свідомість 
закрадається лукава ідейка: «Ось, 
чого я хочу. Ну, так, це недобре, я 
знаю. Ну і що? Потім попрошу про-
щення у Бога». Ця думка визріває, 
стає нав’язливою ідеєю… Так благо-
дать перетворюється у вседозволе-
ність. 

Як же поєднуються гріх і благо-
дать в одній людині? Чи ж не пови-
нні ми, за словами Петра, «зростати 



у благодаті»? Хіба не має збільшу-
ватися схожість людини з Богом? 
«Христос приймає нас такими, яки-
ми ми є, — пише Вальтер Тробіш, 
— але коли Він прийняв нас, ми вже 
не маємо права залишатися такими, 
якими ми є».

Ці проблеми Павло розглядає у 
Посланні до римлян. Немає в Біблії 
іншого тексту, який би так повно за-
нурював нас в глибинну таємницю 
благодаті. І щоб ми могли повною 
мірою осягнути її парадокс — «не-
логічність благодаті» — треба уваж-
но перечитати Послання до рим-
лян, 6-7. Перші розділи послання 
оплакують жалюгідне становище 
людства і закінчуються песимістич-
ним висновком: «Всі згрішили і по-
збавлені слави Божої». Однак два 
наступних розділи, немовби фан-
фари симфонії, які вводять нову те-
му, впроваджують тему благодаті, 
яка знищує всяке покарання: «А де 
збільшився гріх, там зарясніла бла-
годать». Так, це велика доктрина, 
але своїм сміливим твердженням 
Павло повертає нас до тієї ж про-
блеми, з якою  я намагаюся розі-
братися. Чи варто добре поводити-
ся, якщо тебе й так простять? Для 
чого старатися стати таким, яким 
хоче бачити тебе Бог, якщо Він при-
ймає тебе таким, який ти є?

Павло знав, які шлюзи він від-
криває і наскільки потужний потік 
загрожує розмити береги. «Що ж 
скажемо? Позостанемося в гріху, 
щоб благодать примножилась?» — 
запитує він. І далі: «Чи будемо грі-
шити, бо ми не під Законом, а під 
благодаттю?» І на обидва запитан-
ня Павло відповідає рішуче й корот-
ко: «Зовсім ні!» Є й більш різкі варі-
анти перекладу. Так, в Біблії короля 
Якова ми читаємо: «Боже збав!»

У цих двох насичених, пристрас-
них розділах главах апостол б’ється 
над парадоксом благодаті: «Навіть 
старатися бути хорошим?» Якщо на-
перед знаєш, що прощений, чому б 
не приєднатися до язичницької вак-
ханалії? Їж, пий, і веселись, а наза-
втра попросиш у Бога прощення. 
Павло не може оминути увагою таку 
небезпечну пастку.

Він одразу ж (див. Рим. 6:1-14) 
викриває саму суть проблеми: якщо 
в міру зростання гріха зростає і бла-
годать, чому б не грішити ще більше?

Павло не хотів миритися з поді-
бним. Щоб назавжди покінчити з 
ним, він вдається до визнаної ана-
логії, протиставляючи благодать і 
гріх життю та смерті. «Ми, що вмер-
ли для гріха, як ще будемо жити в 
нім?» — запитує він здивовано. Жо-
ден християнин, воскреслий для но-
вого життя, не захоче повернутися 
в могилу. Гріх смердить смертю. На 
підставі чого людина добровільно 
надасть йому перевагу?!

Однак таке наочне протистав-
лення життя та смерті не повніс-
тю вирішує парадокс, бо наші злі 
вчинки, на жаль, не завжди пахнуть 
смертю. Або ж ми, грішні люди, не 
завжди розрізняємо цей запах. Як 
спокусливо буває зловжити благо-
даттю! Більше того, хоча теоретично 
християни «померли для гріха», гріх 
раз по раз оживає в них. Один мій 
друг виступав у коледжі з проповід-
дю про смерть для гріха. Після про-
повіді до нього підійшла замислена 
студентка і запитала: «От ви кажете, 
що ми померли для гріха. Чому ж 
він займає так багато місця у моєму 
житті?» Павло, будучи реалістом, чу-
дово усвідомлював цей факт, тому 
він і наставляє нас у тому ж абзаці: 
«вважайте себе за мертвих для грі-
ха», а також: «нехай не панує гріх у 
смертельному вашому тілі».

* * *
Друга аналогія Павла (див. Рим. 

6:15–23) — рабство ― показує ще 
одну грань проблеми. «Ви були ра-
бами гріха», — говорить апостол, 
проводячи дуже доречну паралель. 
Гріх — рабовласник. Він розпоря-
джається нами, хочемо ми того чи ні. 
Спроби самостійно добитися свобо-
ди тільки ускладнюють наш стан: на-
приклад, якщо людина наполягає на 
своєму праві вибухати з будь-якого 
приводу, вона стає рабом гніву. В 
сучасному житті є багато способів 
довести свою свободу — цигарки, 
алкоголь, наркотики, порнографія. 
Вони вводять молодь у рабство.

Багато віруючих порівнюють гріх 
з рабством чи залежністю, виражаю-
чись сучасною мовою. Процес звіль-
нення від залежності добре відомий 
кожній людині. Прийми тверде рі-
шення не піддаватися залежності ― 
і на певний час отримаєш свободу. 
На жаль, надзвичайно часто вслід за 

коротким звільненням знову прихо-
дить рабство. 

Але коли ви станете рабами бла-
годаті, люди сміються і дражнять вас 
як недостойних звання вільної лю-
дини, дивуються тому, що ви схиля-
єтеся перед «начальником». Але це 
уявне рабство насправді ж є дивним 
звільненням: поки ви були «вільні», 
ви постійно кували собі ланцюги, 
приміряли їх, затягували все тугі-
ше й тугіше. Коли ви вважали себе 
«вільною» людиною, ви тягли ярмо 
численних спадкових пороків. З мо-
менту народження будь-який ваш 
вчинок продовжував жити своїм 
життям, все більше й більше заплу-
туючи вас у рабство і породжуючи 
нові злочини. Але Людина, Якій ви 
ввіряєте себе, не хоче для вас раб-
ської свободи: Вона розриває лан-
цюги і, всупереч вашим придуше-
ним, але все ще тліючим бажанням, 
роздуває інший вогонь — вогонь 
Благодаті.

* * *
У третьому порівнянні (див Рим. 

7:1-6) Павло зіставляє духовне життя 
зі шлюбом. Сама по собі ця аналогія 
не нова. В Біблії Бог часто виступає 
в ролі нареченого, який переслідує 
невірну кохану. Пристрасть, з якою 
ми любимо єдину людину, супут-
ника життя, відображає пристрасну 
любов Бога до людини. І Бог чекає 
від нас взаємності.

Образ шлюбу, більше ніж образи 
смерті та рабства, відповідає на по-
ставлене Павлом запитання: «Чому 
намагатися бути хорошим?» Саме 
питання сформульоване неправиль-
но. Точніше було б: «Для чого люби-
ти?»

Одного разу під час літніх кані-
кул мені довелося зубрити німецьку 
мову на екзамен. Пропаще літо! Ве-
чорами, коли мої приятелі каталися 
на човні по озеру Мічиган, ганяли на 
велосипедах, попивали каву у від-
критих кафе, я гнувся над підручни-
ком, вбиваючи в себе неправильні 
дієслова. По п’ять вечорів на тиж-
день, по три години підряд я зубрив 
слова й граматику, які, як я розумів, 
ніколи в житті мені не знадобляться. 
Яке катування! І все ради того, щоб 
скласти екзамен і отримати атестат!

Уявіть, якби шкільне керівництво 
сказало мені: «Філіпе, ти, звичайно 



повинен старанно вчитися, освоїти 
ази німецької мови, скласти екза-
мен. Але ми наперед обіцяємо: про-
хідний бал ти отримаєш. Твій атестат 
уже заповнений». Як ви гадаєте, чи 
стирчав би я день за днем в душній 
кімнаті замість того, щоб насоло-
дитися літом? Нізащо. Ось вона — 
та богословська дилема, над якою 
Павло б’ється у Посланні до римлян.

Навіщо вчити німецьку? Без сум-
ніву, на це є розумні й високі при-
чини — чим більше мов знаєш, тим 
краще осягаєш світ, тим з більшою 
кількістю людей можеш спілкувати-
ся. Але не ці причини надихали ме-
не на зубріння. Я займався з чисто 
егоїстичної причини: щоб отримати 
атестат. Лише страх перед немину-
чими наслідками ліні змушував ме-
не відмовитися від звичайних кані-
кулярних планів. До речі, я майже 
забув той дріб’язок, який мені вда-
лося втиснути у свою голову. «Мину-
лі шляхи писаного закону», як нази-
ває Павло приписи Старого Заповіту, 
навіть у кращому випадку дають не-
довговічний результат.

Який стимул потрібен, щоб зму-
сити мене вчити німецьку? От якби 
моя дружина, моя улюблена, гово-
рила тільки німецькою, я б у рекорд-
ні терміни освоїв би цю мову. Чому? 
Тому що мене б поглинало бажання 
поспілкуватися з miteinerschonen 
Frau. Я б ночами сидів, зубрячи ді-
єслівні префікси, оснащуючи цими 
самим префіксами кінець кожного 
речення у своїх любовних послан-
нях. Я б цінував будь-яке поповне-
ння свого словникового запасу, тому 
що тим самим мені б відкривалася 
можливість спілкуватися з коханою. 
Я вчив би німецьку мову без втоми 
та скарг, тому що нагородою була б 
мені любов.

Ось що допомагає мені зрозу-
міти різку відповідь Павла — «Бо-
же збав!» — на питання: «Чи варто 
грішити, щоб примножилася благо-
дать?» Уявіть собі, що в шлюбну ніч 
чоловік починає таку розмову з мо-
лодою дружиною: «Люба, я тебе ду-
же кохаю і радий провести з тобою 
все життя. Однак слід обговорити 
деякі деталі. Як далеко мені тепер 
дозволено заходити у стосунках з ін-
шими жінками? Чи можна мені спа-
ти з ними? Цілувати їх? Ти ж дозво-
лиш мені невеличкий романчик час 

від часу, га? Звичайно, це буде не-
приємно, але подумай, скільки разів 
ти зможеш простити мені зраду!» 
Єдина розумна відповідь подібному 
Дон Жуану — ляпас і той же вигук: 
«Боже збав!» Ця людина просто не 
розуміє, що таке любов.

І якщо наші стосунки з Богом не 
виключають запитання: «До яких 
меж я можу дійти безкарно?», це 
означає, що ми не осягли Божого 
задуму. Бог не хоче бути нашим ра-
бовласником, який батогом вбиває 
в раба покору. Бог — не начальник, 
не менеджер і не джин із пляшки, 
який виконує наші примхи.

Бог хоче більш близьких стосун-
ків, ніж найбільш інтимний зв’язок, 
більш близьких стосунків, ніж шлюб. 
Не хорошої поведінки потребує Він 
від мене, а мого серця. Я стараюсь 
«зробити щось хороше» для своєї 
дружини не тому, що чекаю від неї 
похвали, а щоб висловити  їй свою 
любов. Так і Бог хоче, щоб я став 
«новою людиною», служив Йому 
добровільно, а не з примусу.

Всі формули, на підставі яких 
Новий Заповіт закликає нас «бути 

хорошими», можна звести до од-
ного слова — вдячність. Більшість 
послань Павло починає з переліку 
скарбів, які ми набули у Христі. Як-
що ми усвідомлюємо, що Христос 
зробив для нас, то з вдячності поста-
раємося стати «гідними» такої вели-
кої любові. Ми будемо прагнути до 
святості не тому, щоб змусити Бога 
любити нас, а тому, що Він уже нас 
любить. 

Єдина причина бути хорошим 
— це бажання бути хорошим. Для 
внутрішньої  переміни потрібні сто-
сунки, потрібна любов. Це й має на 
увазі Августин, рішуче заявляючи: 
«Любіть Бога, і можете творити, що 
хочете». Якщо людина істинно по-
любить Бога, вона буде намагатися 
догодити Йому. От чому і для Ісуса, 
і для Павла весь закон зводився до 
простої заповіді: «Полюби Бога».

Якщо ми зможемо осягнути чу-
до Божої любові, питання про межі 
безкарності нам навіть на розум не 
прийде. Ми навчимося споглядати 
Божу благодать замість того, щоб 
спокушувати її.
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Господи, я прошу…
 
Господи, я прошу не про чудеса і не про міражі, а про силу кожного 

дня. Навчи мене мистецтву маленьких кроків. Зроби мене спостережли-
вим і винахідливим, щоб у строкатості буднів спинятися на відкриттях та 
досвіді, які мене схвилювали.

Навчи мене правильно розпоряджатися часом свого життя. Подаруй 
мені тонке чуття, щоб відрізняти першочергове від другорядного. Я про-
шу про силу утримання і міру, щоб по життю я не пурхав і не ковзав, а 
розумно планував плин дня, міг би бачити вершини і далі і хоча б іноді 
знаходив час для насолоди мистецтвом. Допоможи мені зрозуміти, що 
мрії не можуть стати допомогою. Ні мрії про минуле, ні мрії про майбут-
нє. Допоможи мені тут і тепер сприймати цю мить, як найважливішу.

Вбережи мене від наївної віри, що все в житті має бути гладко. По-
даруй мені ясне усвідомлення того, що труднощі, поразки, падіння та 
невдачі є лише природною складовою частиною життя, завдяки якій ми 
ростемо і зріємо. Нагадуй мені, що серце часто сперечається зі здоровим 
глуздом. 

Пошли мені в потрібний момент когось, у кого вистачить мужності 
сказати мені правду, але сказати її з любов’ю! Я знаю, що багато про-
блем вирішуються саме тоді, коли ми нічого не робимо для цього, тож 
навчи мене терпінню.

Ти знаєш, як сильно ми потребуємо дружби. Зроби мене людиною, 
що вміє достукатися до тих, хто зовсім «внизу». Вбережи мене від страху 
пропустити щось у своєму житті. Дай мені не те, чого я собі бажаю, а те, 
що мені дійсно необхідне.

Антуан де Сент-Екзюпері

 



Розмова з Богом

Життя хилилося до заходу. Старий циган стояв на недужих, охоплених пекучим 
болем колінах, і розмовляв з Богом.

— Мій Боже, — казав він, — який я вдячний, що для Тебе всі люди рівні: білі й 
чорні, багаті й бідні, здорові й каліки. І навіть злочинцеві, якщо він у каятті відкри-
ває своє серце, Ти даєш спокій. У цьому світі Ти вийшов назустріч і мені. Пам’ятаєш 
це?! Пам’ятаєш, як це було?!!

З цими словами старий став дихати глибоко й уривчасто, стиснувши зуби, наче 
боявся випустити назовні свої почуття. А його зношене серце застукало приско-
рено, невпопад. І незабаром це биття нагадувало дрібний перестук, хаотичний і 
ледь чутний.

Якби Ти не сотворив в сім’ї моїй дива, — шепотів старий, — хіба б я увірував? 
Хіба нині відрізнявся б чимось від моїх родичів-циган, від діда й прадіда?

А спогади, ніби швидкі коні, вже мчали степом його життя.

  Володимир ПОВАР

Оповідання



Давно це було, здавалося, в іншому вікуванні. Вась-
ко, син, у пошуках металобрухту на покинутій фермі в 
лісі заліз у трансформатор. Десять тисяч вольт. Горів як 
електрод. Потім три години лежав під деревом при сві-
домості. Поки шукали машину — поливали з пляшки. 
Вода на його обгорілій плоті шипіла і піднімалася паром.

Я пам’ятав, як мені подзвонили: приїжджай до лі-
карні, Васько, мовляв, з циркулярки впав. Але він відра-
зу серцем відчув — біда! А синові йшов двадцятий рік, 
тільки одружився.

У дворі лікарні повно циганів: «Не хвилюйся... обго-
рів... кріпися...»

Поставили стілець біля дверей реанімації. Я виліз на 
нього, потягнувся до вікна — потворний бинтовий ко-
кон, з якого стирчали обвуглені кисті рук. Ваську, Ваську, 
синку! І звалився зі стільця.

Хірург, який вийшов поговорити, сказав: дев’яносто 
три відсотки опіків...

— Скільки, скільки треба грошей? — Звернувся до 
нього з надією.

— З тебе нічого не візьму.
— Чому ж... — Розгубився.
— Надії немає ніякої. Навіть одного відсотка — до по-

неділка не доживе.
Я розвернувся і пішов. А він з жалем дивився мені 

вслід. Але раптом — покликав.
— Чекай...
Зрадів: невже надія все-таки є!
— Ось, що скажу тобі... Сам я атеїст — і в чудеса не ві-

рю. Але тут всі, хто чекає операції, звертаються до Бога. 
Знай: тільки Він може тобі допомогти.

До Бога... до Бога... — Стукало в голові. — Але як 
звертатися до Нього? — хотів було запитати. Кинувся до 
машини, де завжди возив іконки святих — і зупинився 
розгублений. Тужлива безвихідь вдарила в саме серце.

І тоді я впав біля сходинок на коліна, звів руки до не-
ба і закричав що було сили:

— Ві-і-ін сказа-а-ав!
— Ві-і-ін сказа-а-ав!
— Ві-і-ін сказа-а-ав!
Великі сльози бігли по обличчю старого, струмували 

в зморшках, скапували з підборіддя.

І в цих двох жалюгідних словах була вся моя молит-
ва: і бездонний відчай, і тонка нитка надії. Я хотів сказа-
ти, що лікар каже: тільки на Бога надійся. І кричав: «Він 
сказав!» А люди навколо подумали:  збожеволів.

Але Ти почув цей крик мій. І вийшов мені назустріч. 
Як світанок! Як ранкова зірка розсіяв темряву моєї ночі. 
І промовив: «Ось Я».

Настав понеділок — а син все ще був живий. І тіль-
ки тоді його відправили в опіковий центр. Кисті рук до-
велося ампутувати, але одужання йшло не по днях, а 
по годинах. А невістонька моя — не циганського роду, 
слов’янка. Хіба міг я навіть подумати, що вона зали-
шиться з моїм сином-калікою. Залишилася. І вісім міся-
ців не відходила від нього. Казала: тільки я знаю, як з 
ним бути.

І спостерігаючи за милістю Твоєю, пообіцяв я в сер-

ці своєму, що відтепер життя моє буде належати тільки 
Тобі.

У моєму будинку були ікони. Я подовгу розмовляв з 
ними, цілував їх — думав: Тобі це буде приємно. Але я 
не знав Тебе. І навіть, коли читав Слово Твоє, не розумів 
його.

А якось одного разу прочитав: «Дух дихає, де хоче, 
і голос його чуєш, а не знаєш, звідки приходить і куди 
йде: так буває і з кожним народженим від Духа». І по-
думав тоді: про що це? Як таке може бути?

І знову Ти зглянувся на мене. Пам’ятаєш, як в один з 
днів їхав я через ліс — і раптом почув голос Твій: «Ось — 
входжу». І я відчув, як єство моє наповнюється чимось. 
Незвичайний спокій, що вищий від усякого розуміння, 
зійшов на мене. Здавалося, Якір всесвіту знайшов при-
тулок у моїм серці.

І знову почув я голос: «Ось — виходжу. Коли увіруєш 
— увійду й буду жити».

Тоді уста мої з благоговінням прошепотіли: «Господи 
мій і Боже мій».

Тим часом серце моє змінилося в мені. Так, що я не 
впізнавав його. Став я нікчемним в очах своїх. І робити 
будь-що без Тебе вже не міг. Але Ти був зі мною. І в мені. 
І страх людський перед життям цим покинув мене.

З тих пір я вже не зважав на себе, але на поклик Твій 
завжди піднімався і йшов. А слова Твої: «...Я був голо-
дний — і ви нагодували Мене; Я хотів пити — і ви напої-
ли Мене; Я шукав притулку — і ви запросили Мене в свій 
будинок. Я був нагий — і ви одягнули Мене; Я був хво-
рий — і ви доглядали за Мною, Я був у в’язниці — і ви 
прийшли провідати Мене» — стали сенсом мого життя.

Навіть зараз, розповідав старий, коли тіло моє, цю 
стару оболонку зовсім зруйновано, Ти, як і колись, у 
мені. І я невпинно простягаю руки до Тебе — за бага-
тостраждальні народи моєї країни, за тих, які покликані 
правити нами, щоб даровані були їм співчуття і любов 
до малих цих. А також — мудрість, щоб жили ми завжди 
в мирі й спокої.

Але стопи мої зараз вже прямують дорогою всіх жи-
телів землі, стежкою смертної тіні — і від очікування зу-
стрічі з Тобою серце моє радіє і співає.

Я вірю... Ні, є правдиве свідчення в мені! Я знаю, Ти 
скажеш: вже не раб, але — друг, змаганням добрим ти 
змагався, біг закінчив, віру зберіг...

Старий замовк. Пекучий біль переливався в зболілих 
колінах, розгойдувався, повз угору, намагаючись здола-
ти його. Але він з сумною усмішкою нехтував ним. Не-
мов добрий вояк, що став на варту.
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Книга денних записів 
Кирила Блищика

Журналістські дороги завжди непередбачувані. 
Ніколи не знаєш, що тебе чекає, вирушаючи на якусь 
подію чи зустріч. Часто буває так, що те, на що споді-
ваєшся, що плануєш, у дійсності виявляється зовсім не 
таким. Натомість знаходиш такі цікавинки, про які й 
не думав.

Коли я з друзями вирушав у село Великі Телковичі 
що на Рівненщині, до Кирила Блищика, у мене було 
своє бачення розмови. Я налаштувався почути якісь 
особливі розповіді про особливі випадки з життя слу-
жителя церкви. Уже той факт, що Кирило Андрійович, 
за плечима якого 45 років пастирського служіння, до-
жив до 90 років, зберігши відмінну пам’ять і тверезість 
суджень, обнадіював на щось надзвичайне.

Але, зізнаюся, я не почув сенсаційних історій, які 

полюбляють працівники пера. Майбутній герой мате-
ріалу явно не міг дорівнятися до Біллі Гремма, це зви-
чайний селянин зі зашкарублими від праці руками. 
Але після кількагодинної розмови я зробив далеко не 
нове відкриття: великі Божі справи звершували зде-
більшого отакі прості, але щирі та богобоязні люди. І 
звершували без особливих сенсацій у простих життє-
вих буднях. Кирило Андрійович згадував своє життя, 
просте й непросте одночасно. Просте, бо саме так жи-
лося більшості населення в ті часи, і непросте, бо нам 
нині не просто зрозуміти ті обставини, через які до-
велося пройти віруючим людям. Жахіття війни, після-
воєнна розруха, колективізація, боротьба атеїстичної 
влади проти Церкви, переслідування за віру — це були 
звичні віхи життєвої дороги служителя. 

Зустріч з цікавою людиною



Перші кроки
Я народився 29 червня 1922 року 

в сім’ї православних. Мама кожного 
дня проказувала три-чотири молит-
ви і нас цього вчила. Коли я підріс, 
то ходив у православні храми в се-
ла Мульчиці і Біле, які були кіломе-
трів за десять від нас. А в нашому 
селі по хатах проводили зібрання 
«штунди». Ми дивилися через ві-
кно, як вони моляться, співають, а 
потім стали і в хату заходити. І вже 
тоді, підлітком, я думав: «Ходиш у 
Біле — священик проповідує про 
Бога і правду, зайдеш у Мульчиці — 
проповідує те саме, прийдеш сюди, 
до віруючих, і тут проповідують про 
Бога і про правду. Але чи може бу-
ти три правди? Якщо один Бог, то й 
правда повинна бути одна». 

І от тут, в Бишляку, побудували 
молитовний будинок. Я вирішив пі-
ти подивитися, як там. Я прийшов на 
зібрання, якраз проповідував Кири-
ло Гаврилюк, і став уважно слухати. 
І раптом у мене відділяється голова 
від тіла. Думаю: що ж це робиться? 
Зараз всі на мене дивитися будуть. 
Я оглядаюся направо, голова ніби 
на місці, і всі на проповідника див-
ляться, оглядаюся наліво – і там всі 
дивляться на проповідника, а не на 
мене. І раптом зрозумів — тут прав-
да, тут істина. Так я став ходити на зі-
брання і в 1943 році навернувся до 
Господа. Наступного року я заявив 
про намір вступити в заповіт з Госпо-
дом, і 7 травня в Бишляку відбуло-
ся хрещення. Приймало 7 душ хре-
щення, його звершував брат Конон з 
Млинка на річці Стир.  

Справи воєнні
13 лютого 1945 року мене забра-

ли в армію, бо ще йшла війна. Але 
на фронт не відправили, а залиши-
ли в зарічненському військкоматі на 
будівництві приміщення і на підсо-
бному господарстві, у якому було 13 
корів, дві пари волів та пара коней. 
Тоді всім, хто там працював, не пла-
тили — спасайтеся, як можете. Виді-
ляли якусь частинку продуктів, але 
на них прожити було важкувато.  

Біля села була панська земля, 
яка стала колгоспною, і її зайняв вій-
ськомат, десь 13 гектарів. У війсь-
ккоматі працювали 15 людей, і ми 
ті 13 га землі обробляли двома па-
рами волів і парою коней. Жили за 

свій рахунок — сам думай, що сніда-
ти, що обідати і вечеряти. Три місяці 
довелося жити на тих сухарях, які Те-
тяна насушила в дорогу. І так вже ви-
снажився, що йдеш за тим плугом, а 
в очах потемніє — сядеш, посидиш, 
трошки розвидниться — і далі йдеш, 
бо ж потрібно орати.  

Якось, я в той час рубав дрова, 
приходить секретар і каже, що нас 
будуть відправляти на фронт. Але 
під вечір прийшов знову і сказав ме-
ні, що якщо захочу, то зможу не піти 
на фронт. Виявилося, що начальник 
НКГБ шукає собі їздового. Тоді все 
начальство на підводах їздило, а 
коней мусив хтось доглядати, от їм 
потрібен був чоловік, який би все це 
робив. Так я потрапив в НКГБ, догля-
дав коней, возив начальство, і про-
був там до 1946 року.

Несподіване служіння
Війна закінчилася. Ті, хто був на 

фронті, повернулися додому, а хто 
на роботах — то ще мусили працю-
вати. Ще під час війни радянська 
влада з політичних міркувань нада-
ла віруючим обмежену свободу. Піс-
ля війни стали брати віруючих на об-
лік. У кожному селі чи місті повинні 
були внести їх у список, і коли там 
виявлялося їх 30, то можна було реє-
струвати церкву. Якщо менше — то з 
віруючих кількох населених пунктів 
робили одну громаду. До мого тес-
тя приїхав брат Конон, який керував 
у нашій місцевості, і сказав, щоб ми 
записали віруючих, які в нас є, у спи-
сок і послали його в область, щоб у 
селі була церква, бо без реєстрації 
нас будуть штрафувати. Ми подали 
список уповноваженому у справах 
релігії. Але коли є церква, тоді тре-
ба і пресвітера. А пресвітер повинен 
мати хоча б 5 класів освіти і не бу-
ти засудженим за віру. Як довелося 
вибирати, виявилося, що наші всі 
кандидати із старших братів само-
учки. Я навіть не знаю, як мій тесть 
без освіти був солтисом (головою) в 
Телковичах. Тому в нас так вийшло, 
що члени є, а пресвітера вибрати 
не можна, бо ніхто не підходить. То-
ді дізналися, що я закінчив 5 класів 
польської школи – і запропонували 
мені бути пресвітером. 

На той час я вже мав Новий Запо-
віт і встиг трохи прочитати його. І ко-
ли я став роздумувати над тією про-

позицією, то вирішив, що не підхо-
жу на пресвітерське служіння згідно 
з  Писанням. Апостол Павло писав, 
яким повинний бути служитель, у то-
му числі не з новонавернених, «щоб 
не загордився». А я ж новонаверне-
ний. Я тільки три роки як покаявся. 
Тому написав старшому пресвітеру 
відмову. А той відповів: «Ти добре 
подумай…» Я став думати: «Якщо я 
не піду на пресвітера, а більш нікого 
нема з освітою, то нас не зареєстру-
ють — і знову віруючі будуть страда-

ти». І я вирішив, що служіння пресві-
тера прийму, а керувати буде кому. 
Тут жили брати, які були по 20 років 
віруючими, бо до нас Євангелія при-
йшла в 1920-х роках. Тож я дав згоду, 
і тоді зареєстрували церкву в Телко-
вичах. 

Віражі атеїстичної влади
Так ми збиралися від 1946 по1950 

рік. За той час в сусідньому селі Биш-
ляк, де налічувалося 150 членів, два 
пресвітери змінилося. Ще коли мене 
ставили на служіння, то поставили і 
Марка Боруля в Бишляку (він пізні-
ше виїхав у Каховку). Рівненська мі-
ліція постійно запитувала його: «У 
вас є молитовний будинок, а чому 
зібрання ще й по хатах роблять? На-
веди порядок, ніяких зібрань по ха-
тах не повинно бути, бо якщо ти не 
наведеш порядок, то наведемо ми 
з тобою». А йому, щоб навести по-
рядок, то потрібно було сказати, що 
ті, хто збирається по хатах, в реє-

Один із засновників церкви у Тел-
ковичах Бенедій Сад, 1920 р.



страцію не ввійшли. А коли б він так 
сказав, то їх би відразу судили. Він 
не захотів бути зрадником, тому за-
віз своє пресвітерське посвідчення 
старшому пресвітеру і сказав, що 
відмовляється від служіння. Знову 
потрібно ставити пресвітера. Пред-
ставники приїжджають в Бишляк 
вибирати служителя — і нема кого. 
Тоді вони забрали з Телкович нашо-
го диякона Лукаша і поставили там 
пресвітером. Він був ним два роки. 

Якось з області приїхали брати, 
щоб провести бесіду. В кінці брат 
Нечипорук, обласний пресвітер, ка-
же: «Брати, старайтеся, особливо на 
зібраннях, притримуватися «мос-
ковського договору» (мається на 
увазі документ, підписаний з нагоди 
вступу п’ятидесятників у баптист-
ський союз). Старайтеся стримува-
тися в духовних проявах, бо за цим 
спостерігає влада». А Лукаш до ньо-
го каже: «Брат Нечипорук, напев-
но, владі це не болить, а тільки вам 
болить. Вам що, заважають духовні 
прояви?» Він почервонів: «Ні, ні…» 
А пізніше каже до Лукаша: «Вас, 
брате, за порушення московського 
договору знімаємо з пресвітера». 
А мені пише, що мене переводять 
пресвітером в Бишляк.  Церкву на-
шу ліквідували, а її членам поради-
ли приєднатися до церкви в Бишля-
ку. Так ми 5 років пробули в Телко-
вичах, а 40 років довелося ходили в 
Бишляк. Це 4 кілометри в один бік, 
а оскільки було й  вечірнє зібрання, 
то це 16 км кожного разу. Чи погода, 
чи непогода — я мусив іти, бо там 
тільки кілька проповідників було, 
думаю: я не піду, інший не піде – і 
не буде кому проповідувати. Було 
важко…

Нічні хрещення
Запам’яталися хрещення, які до-

водилося проводити вночі. Перед 
хрещенням мусили подати список 
новонавернених старшому пресві-
теру, а він разом з уповноваженим 
перевіряв цей список. Був закон, 
щоб тим, хто не має 18 років, хре-
щення не давали, тому ми повинні 
були вказувати в списку день, мі-
сяць і рік народження кожного. Бу-
ло, послали список із 10 людей, а 
там виникли якісь підозри — і нам 
вернули список із 5. То ми в субо-
ту, після вечірнього зібрання, тих 

5 душ охрестили, яких не дозволи-
ли хрестити, а в неділю даємо хре-
щення тим, кому вони дозволили. Я 
звершував такі хрещення і в Ворон-
ках уночі, бо 4 роки обслуговував 
як служитель і Воронки. Там якось 
було до хрещення 5 людей. Ввече-
рі після зібрання всі розійшлися, а 
лишилися тільки ті, хто до хрещен-
ня, ще три брати, щоб їхній одяг по-
тримати, і місцевий диякон. Було 
вже назначено місце, де хрестити, 
але коли прийшли туди, там було 
дуже мілко… А вже якось дійшло до 
влади, що штунди вночі будуть ро-
бити хрещення. Тож ми перейшли 
ту канаву, де планували хрестити, і 
пішли другу шукати, а біля тої вже з 
ліхтарями шукають нас. Поки вони 
шукали, в різні боки ходили і поки 
дійшли до того місця, де ми були, то 
ми вже встигли всіх похрестити і ти-
хенько розійтися. 

У Мульчицях покаялася жінка 
парторга, справа йшла до хрещен-
ня. А її чоловік став погрожувати: 
«Я вам покажу на хрещенні: діста-
неться і тому, хто буде хрестити, і 
тим, хто буде хреститися. Я прийду 
зі зброєю і наведу там порядок». 
А та жінка каже, що він такий жор-
стокий, що й може таке зробити. То 
ми їй порадили, щоб вона прийшла 
в суботу ввечері на зібрання, і коли 
ми будемо йти додому з Бишляка, 
то по дорозі її охрестимо. Так ми 
й зробили. Схожа ситуація була і в 
Млинку, коли чоловік на жінку по-
вставав і погрожував всіляко.

У селі Воронки був старенький 

пресвітер брат Нечипор. І там мало 
бути хрещення — 13 людей. Кого ж 
покликати, щоб звершив хрещення? 
В Довговолі був пресвітер теж ста-
ренький, в Кідрах — старенький. От 
вони в неділю порадилися і в поне-
ділок послали двох братів до мене. 
А мені вночі сон: я заходжу в Ворон-
ках в молитовний будинок, а там ні-
кого нема, тільки стоїть диякон біля 
стола і кафедри, на столі чаша, таріл-
ка, як на причастя. Я зайшов приві-
тався, а він накинув через моє плече 
якесь біле полотно, ніби рушник, і я 
пішов до дверей, а там стоїть КГБіст 
і тримає в руках відімкнену колодку. 
Я його проминув і пішов. І все скін-
чилося. Я прокинувся — і нічого не 
розумію. Аж тут приходять брати і 
просять, щоб я хрещення звершив у 
них в церкві. Тоді я і зрозумів, що то 
за білий рушник — це Бог підпере-
зував на служіння. А що значить цей 
КГБіст — то я і не здогадувався. 

Йти туди потрібно було в субо-
ту, щоб провести перед хрещенням 
бесіду з тими людьми. Коли я прий-
шов, то 12 людей з тих, що до хре-
щення, є, а тринадцятого нема. Це 
був такий Яків, він працював шофе-
ром. Сказали, що його ще з роботи 
нема (він цілий день допізна сіно во-
зив голові, не міг відмовитися, тому 
і не прийшов). Тоді я попросив, щоб 
йому передали, щоб він раненько 
в неділю, на 8-му годину, прийшов 
в молитовний дім, я його попитаю, 
чи він готовий хрещення приймати.  
Коли він вранці прийшов до нас на 
випробовування, то жінка швидень-

Кирило Блищик звершує водне хрещення



ко побігла в сільраду і попросила, 
щоб його кудись послали по роботу, 
щоб штунди не охрестили. Голова 
каже: «Я не маю права, він цілу ніч 
у мене робив, я його пошлю, а він 
десь на дорозі засне і машину поб’є, 
або скалічиться, я не маю права». А 
вона просить, щоб хоч на годинку 
його забрав, поки ми будемо хре-
щення робити. І так наполягала, що 
голова таки послав чергову в моли-
товний будинок по Якова. А Яків і ка-
же тій черговій: «Я нікуди не поїду, 
беріть мої ключі, нехай їде інший 
шофер». А та чергова розкричалася 
і давай телефонувати в міліцію. Ми 
звершили хрещення. 

А тоді хрещення не були такі роз-
кішні, як тепер. Зараз і вітають, і кві-
ти дарують. А то був такий час, що 
як тільки останній охрестився, вий-
шов з води і переодягнувся — усі 
й розходяться. Коли вже пресвітер 
виходить з води і переодягається, 
то люди вже далеко від озера.  Мій 
одяг тримав Андрій Боруль, біля нас 
ще був молодий хлопчина з Дубров-
ська, батьки його були віруючі. Так 
сталося, що ми втрьох ідемо. І тут 
нам назустріч машина з міліцією: 
«Пресвітер тут, що давав хрещен-
ня?» — «Тут». Нас утрьох забрали в 
сільську раду, а самі поїхали в моли-
товний будинок, усіх вигнали з ньо-
го й зачинили приміщення. Потім 
приїхали до нас, посадили в маши-
ну, міліціонер з шофером спереду, 
ми ззаду, і повезли в район. Я і кажу: 
«Браття, не бійтеся, нас не посадять, 
я бачив, що міліціонер тримав зам-
ка відімкнутого». 

Завезли нас в район, але началь-
ника міліції не було, наказали че-
кати. Ввечері тільки прийшов і став 
кричати на мене, що я не мав права 
в чужій общині таку справу публіч-
ну робити, кричав, що ми агітатори, 
що ми «тормоз» комунізму. Тоді та-
ка була постанова, що коли в церкву 
приходять гості, то не мають права 
ні проповідувати, ні співати, а тільки 
тихенько сидіти й слухати. Згідно з 
тим законом, я навіть проповідувати 
не мав права в чужій церкві, а я ще й 
хрестив! Тому коли прийшли до ме-
не просити звершити хрещення, то я 
сказав тим людям: «Нехай пошлють 
когось до старшого пресвітера, щоб 
дав мені відрядний лист, що він ме-
не делегує в Воронки». І справді, во-

ни привезли відрядний лист, який 
мені в суботу і віддали. Тому коли 
начальник міліції вже наговорився, 
я попросив у нього слово і кажу: «Ви 
начальник, у вас є 10-15 міліціоне-
рів підлеглих. Коли ви посилаєте їх в 
якесь село з завданням, вони слуха-
ють вас? Слухають. От і я підлеглий. 
Мені обласний пресвітер прислав 
відрядження у зв’язку з тим, що в 
Воронках старий пресвітер». 

А в іншу сторону — Володимирець, 
Луцьк, Рафалівка, Стара Рафалівка, 
Собіщиці,  Рудка, Мульчиці, Бишляк 
— це теж більше як 150 км. Відві-
дували Білорусь, Пінськ...

Книга денних записів
Під час бесіди з нами Кирило 

Андрійович показав нам свою так 
звану «Книгу денних записів» — 
зошит, у який служитель записує і 

Тоді він мені сказав, що ми вза-
втра будемо говорити з начальни-
ком НКГБ. На другий день мали роз-
мову ще й з цим начальником, він 
посварився на нас і відпустив.

Любов не рахує кілометри
Тепер, буває, сидиш на зібранні, 

бачиш, що небагато прийшло вірую-
чих, і згадуються роки нашої моло-
дості, як ми ходили. Тепер запрошу-
єш: відвідайте нас в Телковичах, а у 
відповідь: «До вас дорога погана… 
Багато вибоїн, буде дуже в машині 
трясти!» А раніше, коли було три дні 
свята,чи Трійця, чи Пасха, чи Різдво, 
то, буває, йдемо до Дубровська на 
ранкове зібрання, з Дубровська — 
на вечірнє зібрання в Серники. Пе-
реночували в Серниках — на денне 
зібрання в Волчиці, з Волчиць — в 
Новоречицю на вечірнє. А побув в 
Новоречиці — назавтра на Борову 
і на Млинок. Це по 150 км ходили 
ногами. Питають в одного: «Чи да-
леко до вас, брате?», а він відпові-
дає: «Любов не рахує кілометри». 

дотепер, хто коли народився, коли 
помер, важливі події церкви, села, 
родини, цікаві факти свого життя. Я 
переглядав її як особливу реліквію 
і уявляв, що подібна книга пишеть-
ся і на небесах Самим Богом. Книга 
наших перемог та невдач, здобутків 
та втрат. Скільки ще буде писатися 
Книга денних записів служителя Ки-
рила Блищика, ми не знаємо. Але в 
ній є сторінки, якими можуть горди-
тися нинішні віруючі, які служать Бо-
гові зовсім в інших умовах. Сторінки 
мужності та витривалості й простої 
відданості Господу.

І ще одне. Під час нашої бесіди, 
коли виникали якісь паузи при роз-
мові з членами родини чи розгляда-
ючи старі фото, Кирило Андрійович 
заповнював ці паузи співом. В упів-
голоса, як кажуть «про себе», він ви-
ливав через спів свої почуття вдяч-
ності Богові, Який вів його по життю 
більше як 90 років…

Розмовляв
Юрій ВАВРИНЮК

Кирило Блищик, Конон з християнською молоддю, 1969 р.



— О, приперся! Хоч би подзво-
нив…

— Кошмар! І куди вони всі лі-
зуть???

— Хто?! Ти, чи що? Та ти себе в 
дзеркалі бачив?

— І коли цей бардак закінчить-
ся?...

Знайомі фразочки? Ми чуємо і 
промовляємо їх щодня безліч разів. 
Що ж змушує нас бути невдоволе-
ними? Безлад у системі, неполадки 
в сім’ї, внутрішній дискомфорт. Що?

Так, певні моменти можуть ви-
кликати у нас справедливе обурен-
ня. Але ж часто і, практично, не-
розбірливо ми висловлюємо своє 
невдоволення буквально в кожній 
ситуації, яка, як нам здається, не збі-
гається з нашим розумінням і сприй-
няттям життя. І це тепер не просто 
бурчання, це — звичка, стан душі й 
спосіб життя.

І привід завжди знайдеться. Тим 
більше, що ми ж не просто бурчимо, 
ми боремося за торжество справед-
ливості! Боремося повсюдно: в міс-
тах і селах, на підприємствах, фер-
мах і в офісах.  І, звичайно ж, на на-
ших улюблених кухнях. 

Від кого ми вимагаємо справед-
ливості? Де шукаємо її? У грішному 
й брудному світі, де з часів Адама і 
Єви мало що змінилося? Нас це ма-
ло хвилює. У миті боротьби ми так 
захоплені, що нам байдуже до дум-
ки оточення, особливо якщо вона 
відрізняється від нашої.

Ми невдоволені і тим, і цим, і, 
обурюючись, даємо волю емоціям. 
Бурчалки стають пихкалками — ми 
починаємо випускати пару: «Кипить 
обурений наш розум...»

О-о-о! Пара — могутня річ! Вона 
змушує рухатися паровози й паро-
плави, приносить користь людині. 
Але «пара», яку випускає наш розпе-
чений розум, крім шкоди, нічого не 
приносить. Обурюючись, ми дозво-
ляємо собі звинувачувати всіх і вся: 
систему, конкретних людей — від 
сусідів до тещі.

Але от заковика! — ми звинува-
чуємо всіх, крім… себе. Не бурчати 

ж, як то кажуть, на себе улюблено-
го! А що? Хіба ми можемо бути не-
правими? Хтось же мусить залиша-
тися хорошим. Чому ж не я? Хтось 
же повинен спасти цей світ від хао-
су, назвати всіх винних, розставити 
все на свої місця…

Що ж, боротьба з власним собою 
зовсім щось не йде — немає ні сил, 
ні бажання. Сили ж бо в баталіях з 
іншими порозтрачувані. А бажан-
ня… Його, видимо, ніколи й не було.

Й від невміння розв’язати та-
ку непросту шараду ми починаємо 
обурено сопіти. Дуже вже нам не 
хочеться виявляти й визнавати, що 
ми — такі ж як і всі ті, кого ми зви-
нувачуємо.

Життя пролітає мимо, вихром 
зриваючи календарні аркуші, а ми 
все бурчимо, пихкаємо і обурюємо-
ся, гадаючи, що саме від цього ви-
рішуються наші проблеми. І невдо-
волено сопемо, коли сказати нічого. 
О, якби ми побачили, скільки хаосу 
в нас самих!

Є англійська приказка, у якій 
ідеться про те, що одні люди тала-
новиті від природи, інші досягають 

всього наполегливістю та працею, а 
треті лише створюють гуркіт. До якої 
категорії ми відносимо себе?

Може, якщо перестати гримоті-
ти, у тихому подиху вітру ми зможе-
мо почути ще чийсь голос, який під-
каже вирішення наших проблем? І 
ми раптом вперше відкриємо для 
себе істину, що воно — не в бурчан-
ні й пихканні, а у здатності прислу-
хатися до інших, вмінні турбуватися 
про тих, хто поряд, і бути задоволе-
ним тим, що маєш. Як той апостол, 
людина з непростою долею, який 
написав: «...Не за нестатком кажу, 
бо навчився я бути задоволеним із 
того, що маю. Умію я й бути в упоко-
ренні, умію бути й у достатку. Я при-
вчився до всього й у всім: насища-
тися й голод терпіти, мати достаток і 
бути в недостачі».

От би й нам так навчитися! Тоді, 
може, і зникла б необхідність не-
вдоволено бурчати, пихкати й сопі-
ти.

Але ми чомусь не хочемо вчити-
ся в таких. У самих справ — по гор-
ло! А про якісь-то там «глаголи ві-
чного життя» — не наше це. У нас 
свої «глаголи», від яких навіть у най-
більш бувалих в’януть вуха. І понят-
тя про вічність особливе: вічно не-
вдоволений, вічно горланить, вічно 
одні й ті ж проблеми...

Та невже більше нічим зайняти-
ся в житті, а тільки громи метати в 
тих, хто навколо нас, розбризкувати 
жовч на сусідів і постійно воювати з 
домашніми? При цьому ще й скар-
житися на безглуздість життя і бур-
чати від несправедливості. Повірте, 
є в житті щось набагато цікавіше.

Спробуйте поважати себе та ін-
ших. Погляньте на світ по-іншому, 
і він обов’язково зміниться! «Якщо 
у вас не вийде, ми повернемо ва-
ші гроші», — так говорять реклам-
ні агенти. Ми ж кажемо: «У вас 
обов’язково вийде, і до вас повер-
неться щось більше, ніж гроші — ві-
ра, любов і надія!» А сопіння хай за-
лишиться для безтурботного сну...

Сергій КАВЕЦЬКИЙ

Гросмейстери нарікання



Коли Шекспір прорік своє зна-
мените: «Весь світ — театр...», йому 
ніхто особливо не заперечив — дра-
матург знав толк у цій справі й акто-
рами людей назвав не випадково. 
Що ж підштовхнуло класика до та-
кого висновку, можна тільки здога-
дуватися. Особисто мені видається, 
що більшість із нас удостоїлися такої 
честі не за особливі артистичні зді-
бності й неймовірну зовнішність, а, 
скоріше, за невгамовне прагнення 
справляти враження на оточуючих.

А інакше як пояснити всі ці що-
денні репетиції біля дзеркала, не-
мислимі жертви ради іміджу? Осо-
бливо яскраво це можна поспостері-
гати на персонах, вільних у засобах 
наочного самовираження. Наскіль-
ки важлива для них буквально кож-
на «дрібниця»: від інтер’єру офісу, 
марки автомобіля, породи собаки, 
до запаху фірмового одеколону. За-
трати, звичайно, захмарні, а що ро-
бити — «крутизна» вимагає жертв!

І хоча причуди, якими стражда-
ють представники «нових рускіх», 
увіковічені в анекдотах, хто з «не-
крутих» встояв би від такої спокуси 
— при можливості напустити тума-
ну, насолоджуючись ефектом?

Згадайте Еллочку-людоїдку з її 
спробами облагородити за допомо-
гою акварелі хутро «мексиканського 
тушкана». А от вам інший приклад, 
з життя: студентка купує мікрокаль-
кулятор (йдеться про час, коли мо-
більні телефони тільки почали впро-
ваджуватися) — копію мобілки, щоб 
на людях, ніби ненароком, діловито 
пропищавши кнопками, зобразити 
«переговори». Не знаю, на кого як, а 
на мене вона справила сильне вра-

ження… своєю винахідливістю.
Щоб краще зрозуміти, навіщо 

цілком нормальні люди витрачають 
стільки часу на показуху, доведеть-
ся згадати й причину цього явища. 
Вона — у потребі людини бути зна-
чимою. Це вона (тільки в дуже гі-
пертрофованому вигляді), спонукує 
акторів та політиків шукати популяр-
ності, бізнесменів — фінансового 
успіху, а молодь штовхає на подвиги 
та епатаж. І, що найцікавіше, сама по 
собі ця потреба не є поганою, вона 
природна, тобто від Бога. Наші про-
блеми виникають тоді, коли, втра-
тивши зв’язок з Богом, ми мимоволі 
шукаємо значимості один в одного, 
підносячись, заздрячи чи ревнуючи.

Усе це не нове. І якби наша роз-
мова оберталася лише довкола теа-
тру людського марнославства, мож-
на було б поставити крапку.

Але от що найцікавіше. Виявля-
ється, люди здатні  робити спроби 
справити враження на Самого Бога… 
І це можливо. Хочете спробувати? 
Але, насамперед, варто з’ясувати 
те, що Його взагалі не вражає: «Що 
бо високе в людей, те перед Богом 
гидота» (Лк. 16:15) — так записа-
но в Біблії. І пояснення цьому дуже 
просте: Бог знає наші думки. А про 
що ми думаємо, коли хочемо пока-
зати себе з найбільш вигідного бо-
ку, похвалитися своїми достоїнства-
ми, статусом, успіхами? Тут ніколи 
не обходилося без гордині — гріха 
над гріхами, який Богові неприєм-
ний понад усе. Та ще більш огидна 
Богові замаскована гординя, хитро-
мудро прикрита подобою чесноти. 
От за що Господь Ісус критикував 
еліту, фарисеїв, що грішили «само-

праведною» гордістю. І ще задовго 
до Шекспіра Син Божий підібрав для 
них словечко, яким тоді називали 
акторів грецького театру: «гіпокрі-
тес» — лицеміри, люди, що грають 
на публіку.

Ніколи не вражали Бога й наші 
грандіозні будівлі — чи то вавилон-
ські вежі, чи храми, чи «титаніки». 
Щоб краще це зрозуміти, поглянь-
те на дітей. Чим вони можуть нас 
здивувати? Знаннями? Уміннями? 
Силою? Але… не спішіть поблаж-
ливо посміхатися. Хоча б тому, що 
Господь привів дітей у світ для при-
кладу нам, назвавши їх і схожих на 
них жителями Божого царства. Якщо 
хтось і позбавлений лицемірної по-
казухи, то це дійсно вони! І сльози 
у них справжні, і посмішки не «для 
клієнта», і віра дітей така палка й 
проста...

То що ж найбільше вражає Бога? 
На розум спадають дві речі.

Бог незмінно звертає Свою увагу 
на людей простодушних. А знаходя-
чи в їхніх серцях іскру ВІРИ, Бог не 
приховує радісного подиву.

Авраам, Йосип, Мойсей, сотник, 
хананеянка — цей біблійний список 
міг би бути значно більшим, якби не 
друга причина, протилежна першій 
— НЕВІРСТВО — мати лицемірства 
й марнославства. І якщо вам одного 
разу почується Божий голос, повний 
здивування: «Де віра ваша?», може-
те себе привітати: Бог вражений ва-
шим невірством! Настільки, що на-
віть не може творити чудеса.

«Маестро, завісу!»

Володимир ШИШКОВ



Поетичне слово

* * *
Замало буде просто почуттів,
якщо любов не стане дієсловом,
якщо вона залишиться лиш словом,
затертим словом в круговерті днів.

Якщо вона у небо не злетить
І, врешті-решт, жертовною не стане, 
вона любов’ю бути перестане
і стане спомином за коротеньку мить.

Її не втримати. Благанням не спинить.
Не спокусить на витончені шати. 
Любов насправді хоче віддавати, 
бо тільки так вона і може жить.

Напевно, мало буде почуттів,
якщо любов не стане дієсловом,
якщо вона залишиться лиш словом,
затертим словом в круговерті днів.

* * *
Ти, Господи, дав відчуття такі,
що охопили душу до нестями.
І вже не раз солоними дощами
зросився шлях, яким невміло йду.

І перед тим розмаєм відчуттів
завмерло серце і вуста німіють.
Про споконвічну неосяжну суть
вони сказать не можуть і не сміють.

З яких таких незвіданих глибин
народжуються промені любові?
Їх не відчути дотиком земним
і не скувати звуками у слові.

І де гніздиться смуток віковий?
І віра проростає звідкіля?
І як здіймається у небо думка,
яку нещадно стримує земля?!

У ті глибини ще немає ходу,
є тільки вихід, звідти — на свободу.

* * *
Здається, мить —
і віднайдеться слово,
                  і упаде байдужості стіна.
Воно проляже, як міцна основа,
і кожному відкриється сповна.

Здається, мить — 
                  і слово те єдине 
змете непотріб дріб’язку-слівець
і прокладе невидимі стежини
до наших захаращених сердець.

Здається, мить — 
і у прозрілих душах
                  хижацтво зникне і не стане бруду.
І, врешті-решт, настане розуміння,
що ми — творіння Боже, себто люди.

* * *
Не варто говорити про сумне.
Себе жаліти й плакати — не треба, 
бо смуток закриває горизонт,
а сльози застилають простір неба. 
Не за горами осінь і дощі.
Останній крок — і закінчиться літо.
А я чи не уперше пізнаю,
як можна дню прийдешньому радіти.

Вдихаю аромат пожухлих трав 
і кожен дотик світла відчуваю.
Лечу назустріч сонячним птахам,
що зазимують в невеличких зграях.

* * *
Говорила душа — я почути не вміла.
А вона говорила ледь чутно, несміло.
Піднімала мій погляд із долу до неба.
Як могла, привертала увагу до себе.

Я по світу ішла, заклопотана справами,
а вона шепотіла весняними травами.
А вона ледь торкалась промінчиком світла,
першим проліском в полі для мене розквітла.

І для мене під ноги снігами лягала.
Як могла, говорила, як уміла, як знала.
Серед гамірних вулиць, де безладдя багато,
я її не почула, — сама винувата.

Тетяна СВІРСЬКА



* * *
Отче, як волієш, пронеси мимо Мене цю 

чашу! Та проте не Моя, а Твоя нехай ста-
неться воля!..

Ти, безперечно, відав той кінець.
Знав: кимось хрест збивається неспішно.
Ще квітне десь терновий Твій вінець.
В дрімоті світ, змордований і грішний.

Ти, безперечно, відав все і знав:
до денця чаша випитою буде.
Ти світлом був і світло сповіщав,
вдивляючись у темряву Іуди.

Вже зовсім скоро, Ти не знать не міг,
мінливий натовп радо зустрічатиме.
Спочатку гілля пальмове до ніг,
а трохи згодом «Розіпни!» кричатиме.

А потім... потім — тільки неба синь.
Вже й не важливо хто і що говорить.
Усіх вмістив у серце Божий Син
молитвою «не відають, що творять».

Ти, безперечно, бачив той кінець.
Тобою істина рождалась і творилась.
Ще не сплели колючий Твій вінець,
а Ти вже проказав собі: «Здійснилось!»

А поки... Поки під байдужий сміх,
відкритий розпач, тихе голосіння
долала наш неподоланний гріх
велика сила Божого спасіння.

 * * *
...І озвався до Нього один: «Господи, хіба буде 

мало спасенних?» А Він сказав їм: «Силкуйтеся 
ввійти тісними ворітьми, бо кажу вам, —

багато хто будуть намагатися 
та не зможуть!»

Луки 13:23,24

З недавніх пір мене гнітить видіння
реальне, як життя, страшне, мов сон.
В якому ми у напрямку сумнівному 
йдемо під звуки «Радіо Шансон».

Ми, добровільно збіднені й спустошені,
впустивши безлад в душі та оселі,
у цім видінні зовсім не стурбовані,
а безпідставно надто вже веселі.

І хтось невидимий керує нашим рухом,
рекламним трюком засліпивши очі.
І ми не бачим знаків застережливих.
А може, вперто бачити не хочем?

І варто би прокинутись від того
й приреченість свою перебороти.
Бо я здогадуюсь: останнім знаком буде
знак «Обережно, завузькі ворота!».

* * *
Кажуть, знову зими не буде —
на півроку дощі осінні.
Звідки ж ця холоднеча в душах
при глобальному потеплінні?..



Відразу ж потрібно визначити, 
яка ж сім’я, відповідно до норм чин-
ного законодавства є багатодітною. 
Так відповідно до Закону України 
«Про охорону дитинства», багатодіт-
на сім’я — це сім’я, в якій подружжя 
(чоловік та жінка) перебуває у за-
реєстрованому шлюбі, разом про-
живає та виховує трьох і більше ді-
тей, у тому числі сім’я кожного з 
подружжя, один батько або одна 
мати, який (яка) проживає разом з 
трьома і більше дітьми та самостій-
но їх виховує. Слід не забувати, що 
до складу багатодітної сім’ї включа-
ються також діти, які навчаються за 
денною формою навчання у загаль-
ноосвітніх, професійно-технічних та 
вищих навчальних закладах, — до 
закінчення навчальних закладів, але 
не довше ніж до досягнення ними 
23 років.

Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України з питань соціального захис-
ту багатодітних сімей» від 19 травня 
2009 року суттєво збільшено обсяг і 
види державного забезпечення ба-
гатодітних сімей. Цей Закон набув 
чинності з 1 січня 2010 року.

Крім видів допомог на дітей, які 
передбачені Законом «Про дер-
жавну допомогу сім’ям з дітьми», 
а також допомоги, що визначена 
малозабезпеченим родинам згід-
но із Законом «Про державну соці-
альну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям», законодавство передбачає 
спеціальні пільги для багатодітних 
родин. Так, згідно з ч. 3 ст. 13 Закону 
України «Про охорону дитинства», 
багатодітним сім’ям надаються такі 
пільги:

1) 50-відсоткова знижка плати за 
користування житлом (квартирна 
плата) в межах норм, передбачених 
чинним законодавством (21 кв. метр 
загальної площі житла на кожного 
члена сім’ї, який постійно проживає 
в жилому приміщенні (будинку), та 
додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

2) 50-відсоткова знижка плати за 
користування комунальними послу-
гами (газопостачання, електропос-

тачання та інші послуги) та вартості 
скрапленого балонного газу для по-
бутових потреб у межах норм, ви-
значених законодавством.

3) 50-відсоткова знижка вартості 
палива, у тому числі рідкого, у межах 
норм, визначених законодавством, 
у разі якщо відповідні будинки не 
мають центрального опалення;

4) позачергове встановлення 
квартирних телефонів. Абонентна 
плата за користування квартирним 
телефоном встановлюється у розмі-
рі 50 відсотків від затверджених та-
рифів.

Пільги щодо плати за користу-
вання житлом (квартирної плати), 
комунальними послугами та вартос-
ті палива, передбачені пунктами 1-3 
частини третьої цієї статті, надають-
ся багатодітним сім’ям незалежно 
від виду житла та форми власності 
на нього. 

Також Законодавець визначив 
окремий перелік пільг для дітей з 
багатодітних сімей у цій же статті, 
зокрема дітям з багатодітних сімей 
надаються такі пільги:

1) безоплатне одержання ліків за 
рецептами лікарів;

2) щорічне медичне обстежен-
ня і диспансеризація в державних 
та комунальних закладах охорони 
здоров’я із залученням необхідних 
спеціалістів, а також компенсація 
витрат на зубопротезування;

3) першочергове обслуговування 
в лікувально-профілактичних закла-
дах, аптеках та першочергова госпі-
талізація;

4) безоплатний проїзд усіма ви-
дами міського пасажирського тран-
спорту (крім таксі), автомобільним 
транспортом загального користу-
вання в сільській місцевості, а також 
залізничним і водним транспортом 
приміського сполучення та автобу-
сами приміських і міжміських марш-
рутів, у тому числі внутрішньорайон-
них, внутрішньо- та міжобласних, 
незалежно від відстані та місця про-
живання;

5) безоплатне одержання послуг 
з оздоровлення та відпочинку відпо-

відно до Закону України «Про оздо-
ровлення та відпочинок дітей».

Варто зауважити про наявність 
пільги, пов’язаної зі здобуттям осві-
ти. Так відповідно до ч.10 ст.19 За-
кону України «Про охорону дитин-
ства», діти з багатодітних сімей, у 
складі яких є п’ятеро і більше дітей, а 
також особи віком від 18 до 23 років 
із таких сімей звільняються від пла-
ти за навчання у вищих навчальних 
закладах державної та комунальної 
форми власності усіх рівнів акреди-
тації за умови, що певний освітньо-
кваліфікаційний рівень вони здобу-
вають вперше.

Крім цього, окремі види пільг пе-
редбачені іншими законами, а саме:

1) Відповідно до п.8 ст.1 Закону 
України: «Про пенсії за особливі за-
слуги перед Україною» матері, які 
народили п’ятеро і більше дітей та 
виховали їх до шестирічного віку, 
мають право на отримання пенсії 
за особливі заслуги перед Україною 
(при цьому враховуються діти, уси-
новлені в установленому законом 
порядку) у випадку виходу на пен-
сію за віком, за інвалідністю, через 
втрату годувальника та за вислугою 
років у розмірі від 35 до 40 відсотка 
прожиткового мінімуму. 

2) І ще одна пільга пов’язана 
з пенсійним забезпеченням, зо-
крема Законом України «Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування» передбачено 
призначення дострокової пенсії за 
віком жінкам, які народили та ви-
ховали до 6-ти річного віку п’ятеро 
або більше дітей, але не раніше ніж 
за 5 років до досягнення пенсійного 
віку, за наявності не менше 15 років 
страхового стажу. За вибором матері 
або в разі її відсутності, якщо вихо-
вання 5 або більше дітей здійснюва-
лося батьком, йому призначається 
дострокова пенсія за віком, але не 
раніше ніж за 5 років до досягнення 
пенсійного віку, за наявності не мен-
ше 20 років страхового стажу.

3) Відповідно до ст. 182-1 Кодек-
су законів про працю України, ст. 
19 Закону України «Про відпустки», 

Пільги багатодітним сім’ям
Юридична консультація



жінці, яка працює і має двох або 
більше дітей віком до 15 років, або 
дитину-інваліда, або яка усинови-
ла дитину; одинокій матері, батьку, 
який виховує дитину без матері (у 
тому числі й у разі тривалого пере-
бування матері в лікувальному за-
кладі), а також особі, яка взяла ди-
тину під опіку, надається щорічно 
додаткова оплачувана відпустка 
тривалістю 10 календарних днів без 
урахування святкових і неробочих 
днів За наявності декількох підстав 
для надання цієї відпустки її загаль-
на тривалість не може перевищува-
ти 17 календарних днів. Ця відпустка 
надається понад щорічні відпустки і 
переноситься на інший період або 
продовжується у порядку, визначе-
ному Кодексом законів про працю. 
Дана пільга передбачає наявність 
двох дітей.

4) Відповідно до ст. 6 Закону 
України «Про податок з доходів фі-
зичних осіб», платник податку, який 
має і виховує трьох або більше дітей, 
має право на зменшення суми за-
гального місячного оподатковувано-
го доходу, отримуваного на терито-
рії України від одного працедавця у 
вигляді заробітної плати, на суму по-
даткової соціальної пільги у розмі-
рі, що дорівнює 200% від половини 
суми мінімальної заробітної плати у 
розрахунку на кожну дитину.

5) Відповідно до ст. 11 Закону 
України «Про житловий фонд соці-
ального призначення», сім’ї, які ма-
ють п’ятьох і більше дітей, та у разі 
народження в однієї жінки одночас-
но трьох і більше дітей, мають право 
на позачергове отримання квартир 
або садибних (одноквартирних) жи-
лих будинків із житлового фонду со-
ціального призначення, а також по-
зачергове право отримання житло-
вого приміщення відповідно до ст. 
46 Житлового кодексу України. Для 
цього необхідно мати в наявності 
посвідчення багатодітних сімей як 
батькам, так і дітям (ст. 13 Закону 
України «Про охорону дитинства»), 
а також потрібно перебувати в реє-
стрі осіб, які мають право на пільги, 
затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.01.03 №117.

Про це детальніше.
Відповідно до статті 13 Закону 

України «Про охорону дитинства», 
батькам і дітям з багатодітних сімей 

видаються відповідні посвідчення. 
Зразок посвідчення, порядок виго-
товлення і видачі посвідчень вста-
новлюються Кабінетом Міністрів 
України.

Документами, що підтверджують 
статус багатодітної сім’ї та її право 
на отримання пільг, є посвідчення 
батьків та дитини з багатодітної сім’ї. 
Для отримання посвідчення одно-
му з батьків потрібно звернутися 
до структурного підрозділу у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту районної 
держадміністрації за місцем його 
реєстрації з наступним комплектом 
документів:

- заявою батька або матері про 
видачу посвідчень; 

- копіями свідоцтв про наро-
дження дітей; 

- копією свідоцтва про шлюб 
(крім батька або матері, які вихову-
ють дітей самостійно);

- копіями сторінок паспорта бать-
ка та матері з даними про прізвище, 
ім’я, по-батькові, дату його видачі і 
місце реєстрації; 

- довідкою про склад сім’ї (фор-
ма № 3);

- фотокартками (батьків та дітей) 
розміром 30х40 мм; 

- довідками із загальноосвітньо-
го, професійно-технічного, вищого 
навчального закладу (для осіб від 18 
до 23 років у разі, коли вони навча-
ються за денною формою навчан-
ня);

- довідкою структурного підроз-
ділу про те, що за місцем реєстрації 
батька або матері посвідчення не 
видавалися (у разі реєстрації батьків 
за різною адресою).

Посвідчення видаються одному 

з батьків багатодітної сім’ї протягом 
одного місяця після подання усіх не-
обхідних документів. Дітям з багато-
дітної сім’ї посвідчення видаються з 
шести років.

Положенням про Єдиний дер-
жавний автоматизований реєстр 
осіб, які мають право на пільги, за-
твердженим постановою Кабінету 
Міністрів Українивід 29.01.03 №117, 
передбачено ведення управління-
ми праці та соціального захисту на-
селення зазначеного реєстру, тоб-
то відповідного обліку пільговиків. 
Отже, багатодітна сім’я має подати 
до зазначеного управління за заре-
єстрованим місцем проживання такі 
документи для внесення інформації 
до Реєстру:

•копії паспортів батька та матері;
•копії свідоцтв про народження 

усіх дітей;
•копії довідок про присвоєння 

ідентифікаційного номера усіх чле-
нів сім’ї;

•  довідка про склад сім’ї;
•інформацію про послуги, яки-

ми сім’я користується (розрахункові 
книжки або квитанції про оплату за 
послуги у поточному році).

Після подачі цих документів 
структурні підрозділи у справах сім’ї, 
молоді та спорту районних держад-
міністрацій, міських держадміні-
страцій Києва та Севастополя, ви-
конавчих комітетів міських рад по-
дають відомості про дітей та батьків 
багатодітної сім’ї до Єдиного дер-
жавного автоматизованого реєстру 
осіб, які мають право на пільги, та 
видають посвідчення.

Адвокат Богдан УЛЬЧАК



У цьому році Україна відзначає 80-ті роковини великої трагедії — 
голодомору1932-1933 років.

Про голод в Україні я дізнався не з газет. Мої дідусь і бабуся про-
йшли через це пекло і багато розповідали мені. Добре знали люди, 
що мор організований штучно комуністичною владою, що мета вла-
ди — максимально обезлюднити ту територію, а тих, кому вдасть-
ся якимсь чудом вижити, страхом перетворити в безхребетне, без-
мовне стадо, з яким можна робити все, що завгодно. Що ми й має-
мо на сьогодні.

Пізніше цей наповнений людськими кістьми історичний мо-
гильник розкопали. Почалися дослідження, стали писати в газетах, 
публікувати спогади свідків. Я багато читав різних свідчень. Жод-
не серце, яке здатне співпереживати, слухаючи чи читаючи про це 
сьогодні, не може вмістити навіть мізерної частини тих пекельних 
страждань, які переживали ні в чому не повинні перед тодішньою 
владою люди. Вражала нелюдська, воістину диявольська жорсто-
кість та підступність цієї влади. Я намагався якось охопити одним 
поглядом усе це, відшукати якусь причину — не могла ж така коло-
сальна трагедія статися так собі випадково, поза Божим полем зору. 
За яку страшну провину Ти, Господи, так покарав наш народ? Оста-
точної відповіді не було, немає її й тепер, але певні моменти все же 
привертають до себе увагу.

Чи можна було спастися?
«І сказав тішб’янин Ілля… до Ахава: «Як живий Господь, Бог Ізра-

їлів, що перед лицем Його я стою, цими роками не буде роси та до-
щу, але тільки за моїм словом!» (1 Цар.17:1). Страшне пророцтво! І 
так прозоро натякає Ілля цареві: «Хіба тільки за словом моїм»! Щоб 
попередити страшну біду, варто було правителю лише звернутися 
до Іллі з проханням. Але йому, очевидно, таке і в голову не при-
йшло. А, може, гордість. Але це не так важливо. Важливо інше: Ахав 
чудово знав, що сам він разом зі своєю знаттю ніколи не залишить-
ся без звичних кулінарних утіх, а народ — «баби ще наплодять», 
як сказав колись більшовицький «вождь усіх народів». Тому після 
такої «теплої» розмови знаходимо пророка далеко в пустелі, біля 
пересихаючого струмка — в чому стояв, як то кажуть.

Ні для ізраїльської еліти, ні для народу, звичайно ж, не були та-
ємницею пророцтва Іллі, він далеко не був невідомою людиною у 
своїй країні…Але «народ, що спотикався на обидва коліна», його 
вже не чув.

Я читав багато різних спогадів про наш голодомор, — про що 
тільки не розповідали ті, кому дивом вдалося врятуватися! Важкі 
випробування викривали в людях усе — і найгірше, і найкраще, в 
одних біда загострювала співпереживання, бажання поділитися з 
кимось останньою крихтою, а в інших — притупляла совість іноді до 
повного її омертвіння. Виживали, хто як міг. Одні не вірили в крово-
жерливі плани центральних властей, писали скарги в ЦК, самому 
Сталіну, зізнавалося йому у великій любові, просили хліба. Комусь 
вдавалося приховати якусь, можливо, придатну лише для худоби 
їжу, ще інші просто безсило опускали руки: що буде, те й буде. Але 
ні разу мені не попалася розповідь про те, що от зібралося декілька 
людей, встали на коліна й почали просити Бога про спасіння.

Багато з того, чим людина наповнює своє життя, у надзвичайних 
обставинах відпадає, залишаючи лише бажання жити, жити будь-Ск
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якою ціною. Тому тисячолітнє істо-
ричне християнство, очевидно, не 
виховало в людях достатньо силь-
ної віри, і вона також відліпилася 
від людських сердець як щось не-
суттєве. Не натрапляв й я ні на що 
про діяльність священиків, хоча на 
той час не всіх їх розстріляли чи від-
правили на Соловки. Можливо, че-
рез когось із них Господь і поперед-
жував людей про велику біду, але 
ніхто не сприйняв цього як спонуку 
до покаяння, до молитви. А каяти-
ся-таки було в чому: Перша світова 
війна, революція в Росії, громадян-
ська війна. Кров, кров, кров. Украї-
на — земля крові мільйонів винних і 
невинних жертв.

Більшовицька пропаганда за 
шістнадцять років своєї дуже актив-
ної діяльності зробила все, щоб віді-
рвати людей від Бога, а культ особи 
Сталіна ще не набув своїх неймовір-
них розмірів, і жителі України пере-
бували майже в тому духовно неви-
значеному стані, що й євреї в часи 
Ахава: «І підійшов Ілля до всього на-
роду й сказав: «Чи довго ви будете 
скакати на двох галузках? Якщо Гос-
подь Бог, ідіть за Ним, а якщо Ваал, 
ідіть за ним!» Та не відповів йому 
народ ані слова» (1Цар.18:21).

Приховане від світу — відкрите 
для нас

Ісус говорив Своїм учням: «Ви ж 
про війни почуєте, і про воєнні чут-
ки, глядіть, не лякайтесь, бо статись 
належить тому. Але це не кінець ще. 
Бо повстане народ на народ, і цар-
ство на царство, і голод, мор та зем-
летруси настануть місцями. А все 
це початок терпінь породільних» 
(Мт.24:6-8). На той час до здійснен-
ня пророцтв було ще далеко, але на 
сьогодні всі ці моменти вже яскраво 
помітні. Ще п’ять-десять років тому 
вчені говорили: «Нічого хвилювати-
ся, все прекрасно. Хіба раніше люди 
не гинули від повеней, землетрусів, 
засух? Просто нічого тоді не фіксува-
лося, а тепер фіксується. Не панікуй-
те, шановні, все буде о’кей». Інші 
глибокодумно розповідали нам про 
природні цикли: спочатку було по-
тепління, потім похолодало, тундра 
була до самого Києва, і нічого, ви-
жили. Так і тепер — не пропадемо». 
Недавно один київський учений, до-
слідник Антарктиди, розповідав… 

Вони там беруть проби пакового 
льоду з великих глибин, і це дає їм 
точні відомості змін клімату на пла-
неті від часу виникнення льодових 
шапок на полюсах. Так от, крива 
температурних змін чітко вказує на 
похолодання. Температура повинна 
була б знижуватися, а воно чомусь 
— навпаки. І це «чомусь» є сьогодні 
найбільшою таємницею для кращих 
умів планети. Збираються численні 
наради, конференції, форуми, зо-
крема й на найвищому рівні, щоб 
обговорити питання зміни клімату. 
Все більш чути в голосах найвищих 
посадових осіб панічні нотки.

Світ не знає причин, так й не ду-
же хоче знати їх, ці справжні при-
чини, але ми, віруючі, знаємо. «По-
кайтеся, бо наблизилося Царство 
Небесне!» Вперше Ісус прийшов на 
землю під цим закликом, і він буде 
актуальним до Його другого прихо-
ду. Однак подібних закликів не чут-
но з високих трибун ні Єрусалима, ні 
Рима, ні Москви. Коли говориш про 
це з нашими віруючими, більшість з 
них тільки зітхає: «Що ж поробиш, 
так написано, сказав же Ісус, що на-
лежить всьому тому статися». На-
лежить! Створюється враження, що 
Бог зумисно придумав такий жах-
ливий план для людства і тепер не-
ухильно веде його до загибелі. Який 
абсурд! Згадаймо хоча б старозапо-
вітний Ізраїль. Ми знаємо, яка доля 
спіткала його, —  і це дійсно вирок 
від Бога, але хіба таким був Його 
первоначальний задум щодо цього 
народу. «…Станете Мені власністю 
більше всіх народів, … станете Ме-
ні царством священиків та народом 
святим» (2 М.19:5-6). Але все це 
при умові, «коли справді послухає-
те Мого голосу, і будете дотримува-
ти заповіту Мого». Не слухалися, не 
дотримувались…

Бог чує наші молитви
Є критичний кількісний рубіж. 

Згадаймо суперечку Авраама з Бо-
гом неподалік від Содома (1М. 
18:33). Господь погодився б відмі-
нити свій вирок, якби знайшлося 
в Содомі й Гоморрі хоча б десять 
праведників. Дуже схоже, що Ав-
раам в останньому проханні мав на 
увазі племінника свого Лота та йо-
го сім’ю, яких любив. Патріарх був 
великим заступником, але сам він 

нічого не міг змінити в цих містах, 
ми ж, християни, все-таки дещо мо-
жемо змінити в нашому світі, маючи 
більшого заступника, ніж Авраам. 
Звичайно, даремно сподіватися, що 
Бог захоче в кінці часів помилува-
ти людство і дозволить йому й далі 
удосконалюватися в розпусті й без-
законні, але молитви наші, без сум-
ніву, були б почуті Богом і враховані 
Ним перед приходом Господа нашо-
го Ісуса Христа.

От Америку крушать небувалі 
торнадо й урагани, а нас лиш злег-
ка зачепили бурі своїми крильми, от 
Європу заливає водою, засипає сні-
гом, а ми тільки в черевики набра-
ли, от уже говорять по всьому світу 
про дефіцит продовольства, а ми в 
минулому році зібрали рекордний 
врожай. Звичайно, це аванс від Бо-
га, тільки аванс. Його ще треба від-
працювати в молитвах.

Я переконаний: якби ті, хто знав 
Бога, палко молилися в 1932-1933 
роках за свою країну, Господь не 
дав би більшовицьким вовкам роз-
терзати мільйони чоловіків, жінок 
та дітей. 

«Господи, дякую Тобі за мир у 
моїй країні й прошу: хай засяє вели-
ке світло Твоєї правди для мого на-
роду, що сидить у темряві та в тіні 
смертній. Відкрий йому вуха і роз-
крий йому очі, спрямуй ноги його 
на шлях покаяння та віри. Дякую за 
хліб насущний, який Ти щедро да-
єш нам щоденно, благослови їжу на 
наших столах і згадай, Господи, про 
тих, кому зараз нічим підкріпити ду-
шу свою, і вони не знають, чи дожи-
вуть до завтрашнього дня. Амінь».

Віктор КОТОВСЬКИЙ,
м. Київ

Багато з того, чим людина 
наповнює своє життя, у над-

звичайних обставинах відпадає, 
залишаючи лише бажання жити, 

жити будь-якою ціною. Тому 
тисячолітнє історичне християн-

ство очевидно не виховало в лю-
дях достатньо сильної віри, і вона 

також відліпилася від людських 
сердець як щось несуттєве.



Студенти поєднали 
служіння місіонера та медпрацівника

У КБС «Благодать і істина» вперше вручили дипломи 
фельдшерам-місіонерам

У стінах Київської богословської семінарії «Благодать 
і істина» 12 червня святкували випуск. 47 магістрів та 
бакалаврів служіння, бакалаврів богослов’я і християн-
ської освіти, а також фельдшерів-місіонерів отримали 
дипломи.

― Поєднання місіонерства з лікарською діяльністю 
― це нова практика не тільки для семінарії, а й загалом 
в історії нашого братства, ― зазначив старший єпископ 
ЦХВЄУ Михайло Паночко. ― І ми вважаємо, що це дуже 
корисний і правильний напрямок. Молоді люди, які ма-
ють на руках диплом фельдшера, можуть працювати в 
будь-якій місцевості, допомагаючи вже діючим місіоне-
рам, або ж проводити самостійну роботу  на Божій ниві. 
Як відомо, люди досить відкриті, щоб приймати Слово 
Боже від тих, хто надає їм медичну допомогу.

Перший потік студентів, які вчилися одразу в двох 
навчальних закладах ― медучилищі та семінарії, стано-
вить 21 особу.

Видано посібник для служителів «Бого-
службова практика Церкви ХВЄ України»

Книгу презентували під час робочої зустрічі праців-
ників відділу освіти ЦХВЄУ 4-7 червня 2013 року, яка 
відбулася вже вдруге в м. Генічеську Херсонської об-
ласті.

Спеціальним гостем заходу став почесний доктор 
теології та професор кафедри релігієзнавства Націо-
нального університету «Острозька академія» Леонід 
Якобчук.

На урочистому відкритті зустрічі керівник відділу 
освіти ЦХВЄУ Віктор Вознюк привітав співпрацівників 
та представив гостей. Леонід Якобчук подякував освітя-
нам за запрошення та порівняв завдання християнської 
освіти з освітленням розуму. А заступник старшого пре-
світера Церкви ХВЄ Херсонської області Михайло Да-
цюк, прочитавши уривок з Євангелії від Матвія, 28:16-
20, звершив молитву благословення.

Після того працівники відділу освіти разом із пред-
ставниками молодіжного служіння обговорили деталі 
нового спільного проекту «Підручника для молоді».

Другий день конференції розпочався з презентації 
другого проекту відділу освіти – посібника для служи-
теля «Богослужбова практика Церкви ХВЄ України». Ві-
ктор Вознюк вручив гостям та відповідальним за облас-
ні відділи освіти примірники нової книги, яка поклика-
на стати допоміжним інструментом для служителів у 
звершенні різноманітних заходів.

Семінар на тему «Культурний контекст в служін-
ні Богові» прочитав спеціальний гість зустрічі Леонід 
Якобчук. Служитель пояснив присутнім поняття культу-
ри та перерахував ознаки постмодернізму.

Також освітяни обговорили питання перевидання 
першого підручника «Засади віровчення ЦХВЄУ».

У другій половині дня засідання відвідали гості – 
єпископ ЦХВЄ Херсонщини Олександр Бабійчук та ди-
ректор місії «Агапе» Олександр Федорчук зі своїми ви-
хованцями, а також вчителем з-за кордону Едом Стер-
лінгом. Гості ознайомилися зі служінням сиротам, а 
єпископ Бабійчук благословив присутніх у молитві.

Третій день конференції розпочався семінаром кан-
дидата історичних наук Михайла Мокієнка на тему 
«Церква і місія». «Місія – це погляд на світ через при-
зму долучення його до Церкви», ― такою була основна 
думка служителя. Після того Леонід Якобчук прочитав 
ще один семінар на тему «Теологія і релігія».

Друга половина дня була присвячення внутрішнім 
питанням відділу освіти ЦХВЄУ: створенню видавничо-
го фонду, функціонування інформаційного відділу та ін.

Останній день зустрічі завершувався семінаром ке-
рівника відділу освіти Віктора Вознюка на тему «Гірко-
та втрат, насолода перемог». Цікавими та корисними 
були роздуми служителя над важливими елементами 
функціонування міцної християнської сім’ї, яка звершу-
ватиме успішне служіння.



Завершилася виставка художніх робіт 
ув’язнених, присвячена Божій любові

26 серпня 2013 у Києві, у мистецькій галереї Музею 
Івана Гончара (вул. Лаврська, 19) завершилася виставка-
конкурс мистецтва в’язнів «Переображення Господньою 
любов’ю». На відкритті експозиції, мета якої приверну-
ти увагу суспільства до духовних потреб ув’язнених, по-
бували служителі ЦХВЄ Київщини.

«Враження від експозиції справили не тільки і не 
стільки роботи ув’язнених, скільки єдність, яку сьогод-
ні демонструють священики різних конфесій у служінні 
людям, які перебувають в місцях позбавлення волі, ― 
ділиться служитель київської церкви «Скинія» В’ячеслав 
Ласкута. ― Це відчуття єдності проявляється як у поді-
бних міжконфесійних заходах, так і під час служіння в 
камерах, де ми проповідуємо Слово Боже».

На думку ще одного служителя церкви Олександра 
Володіна, деякі експонати, представлені на виставці, 
виконані фактично на професійному рівні. «Особливо 
вразила мене робота під назвою «Молитва», це ― різь-
ба по дереву», ― ділиться служитель.

У виставці-конкурсі, основним організатором якої 
виступила Українська греко-католицька церква, пред-
ставлено близько 200 творів. Компетентне журі, до 
складу якого увійшли як мистецтвознавці, богослови, 
так і колишні в’язні та діти, оголосило переможців та ві-
дібрало 30 робіт, які будуть представлені на міжнарод-
ній виставці образотворчого мистецтва в’язнів у Фрай-
зингу (Німеччина). Решта творів протягом трьох років 
експонуватиметься у пересувній виставці містами Укра-
їни.



БЛОКНОТ МАЛИНФЕСТУ

1 день
Як і в попередні роки, «центральній намет», у якому 

проходить більшість заходів, був ущерть заповнений мо-
лодими людьми. Цікаво, що цього року майже половина 
присутніх приїхала в табір уперше. 

Цитата дня: 
«Кажуть, що молодь ― це майбутнє, але я хочу ска-

зати, що це і теперішнє! Давайте не думати про те, що 
ми колись робитимемо. Давайте відновлювати справжнє 
християнське обличчя нашої землі зараз. Вас так багато, 
нас разом так багато, аби робити велику Божу справу. 
Приїхавши додому, ми вже сьогодні можемо починати 
будувати новий кращий світ!»

Голова Комісії у справах молоді УГКЦ  Ростислав 
Пендюк.

2 день
Старший пастор Хмельницької області Ростислав Му-

рах проповідував на тему «Три питання Бога до людини». 
Перше з них було поставлене Богом Адамові: «Де ти?» 
Господь і сьогодні так запитує людей, які чинять гріх і хо-
ваються від Нього в гущавині цього світу, бо їх переслідує 
сором. Запитує, щоб дати шанс покаятися. Друге питання 
Він колись поставив Петрові: «Чи любиш ти мене?» А тре-
тє ― Іллі: «Чому ти тут?» Сьогодні те ж саме Бог запитує 
і в нас.

3 день
Брат Кен з Індонезії говорив про важливість розумін-

ня свого покликання. Кожного з нас Бог може використа-
ти для Своєї справи. Так було з його батьком, котрий ви-
ріс у найбіднішій родині їхнього села, а згодом став влас-
ником 9 великих будівельних компаній. Сам Кен вважає 
своїм покликанням євангелізаційне служіння в Африці та 
на островах Океанії.

4 день
Цитата дня:
«Ми живемо в агресивному середовищі, воно фак-

тично не зазнало змін від днів Ісуса Христа. Тому не вар-
то чекати, що у відповідь на наші добрі справи світ скаже 
«дякую». Якщо ми зробимо і мільйон добрих діл в ім’я 
Боже, світ нас не сприйме, як не сприймав Ісуса. Тому 
важливо в цьому середовищі зайняти правильну пози-
цію, пам’ятаючи, що ми народ на землі, який має вико-
нати Богом призначену місію. Тема з’їзду: «Бог дав нам 
Духа сили, любові і здорового розуму» (2Тим.1:7) є архі-
важливою. Для того, щоб вийти переможцем у всіх жит-
тєвих ситуаціях нам усім потрібна сила, і ця сила – в Дусі 
Святім. Навіть Ісус, який був народжений від чистої Марії, 
потребував Святого Духа».

Головуючий єпископ ЦХВЄ Михайло Паночко.

5 день
Віктор Вознюк, завідувач відділу освіти ЦХВЄУ, підняв 

тему: «Стіни в житті людей – привід для страху». Під час 
війни перед молодим пілотом поставили завдання по-

вторювати абсолютно всі рухи, які робить досвідчений 
військовий. Після благополучного повернення до своєї 
частини старший похвалив «малого» за те, як чітко він 
виконував усі завдання. Вони повернулись на аеродром 
неушкоджені. Цікаво, що хлопець був настільки зайнятий 
слідуванням за майстром, що навіть не помітив ворога. 
Якби віруючі були настільки залежні від Бога, ні на які 
страхи ніхто б не звертав уваги.

Природнім для людини є почуття страху як інстинкту 
самозбереження, але страх як фобія, залежність ― не по-
винен мати місця у житті віруючої людини. Дієвий спосіб 
для перемоги – просто стати спиною до страхів, а лицем 
до милосердного Батька.

7 день
Цитати дня:
«Ніщо в цьому світі не повинно відволікати тебе від 

слідування за Ісусом Христом».
Пастор Сергій Вінковський.

Перетнув півсвіту, щоб потрапити на «Малинфест»
Історія Славіка Чоповенка, програміста із Каліфорнії 

(США), не залишила байдужим жодного, хто про неї ді-
знався. Він почув про з’їзд за два тижні до Малинфесту. 
Відчувши в серці бажання побувати в таборі, він в остан-
ній момент відпросився з роботи, придбав квитки і ви-
рушив в Україну.

― По суті, я не знав, куди їду. Мені друзі сказали, що 
є такий табір, я навіть знайшов сторінку Малинфесту в ін-
тернеті, але не був певний, що це саме той кемп, що ме-
ні потрібен, ― розповів Славік. ― Наступним завданням 
було дістатися на місце: з аеропорту приїхав до Київської 
залізниці, сів на електричку до Малина. Далі вирішив 
розпитати людей, як добратися до табору. Бог послав мо-
лодь, яка теж їхала сюди, і ми всі разом дісталися на таксі.

Славік народився у Вінниці, але ще школярем разом 
з батьками переїхав до Сакраменто, штат Каліфорнія. 
На батьківщину приїхав вже вдруге. Фактично всі його 
близькі й родичі перебралися жити за океан, тому в Укра-
їні він не мав віруючих друзів, з якими міг спілкуватися, а 
табір допоміг їх знайти. Хлопець не шкодує, що перетнув 
півсвіту заради того, щоб тиждень пожити в наметі в ото-
ченні віруючої молоді.

За кошти, зібрані під час з’їзду, придбано кондиціо-
нер для дитячого відділення Малинської райлікарні

У лікарні голову оргкомітету з’їзду Богдана Левицько-
го та невеличку делегацію від «Малинфесту» радо зустрі-
ла головний лікар Вікторія Бакланова. Приймаючи кон-
диціонер, вона щиро дякувала: 

― Велике вам спасибі, ми дуже потребували цього 
«чуда техніки». У кабінеті, де я веду прийом діток, влітку 
неймовірно жарко, просто неможливо нормально пра-
цювати.

Богдан Левицький розповів, що вже стало доброю 
традицією для «Малина», після кожного з’їзду дарувати 
державним закладам міста техніку, у якій є потреба. Ми-
нулого року це була теж лікарня, а позаторік ― будинок 
престарілих. «Ми збираємося продовжувати цю тради-
цію і надалі», ― зазначив Богдан Петрович.






