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Сторінка редактора

Коли я навчався у радянській школі, добре розумів, що не все, що там навчають, 
особливо в царині активної пропаганди соціалістично-атеїстичної ідеології, було 
правдою. Я виховувався у віруючій родині, зі свідомого віку розумів (скоріше сер-
цем, аніж розумом) істинність того, чому мене вчили вдома і в церкві, та брехливість 
офіційних ідеологів. Тому багато в що зі шкільної науки я не вірив і всерйоз того не 
сприймав.

Та все ж була одна тема, один із наріжних каменів радянської ідеології, у яку я ві-
рив, яку гостро та боляче сприймав і за яку щиро, по-дитячому вболівав. Маю на увазі 
так звану боротьбу радянської влади (і радянських людей) за мир. Мене особливо 
торкали новини, розповіді про братовбивчі війни, які відбувалися десь там, в Африці 
чи Центральній Америці, моє серце співчутливо калатало, коли чув про страждання 
невинних людей, особливо дітей, яким випало народитися під чорним небом війни, я 
співчував простим американцям, які жили в такій жахливо мілітаризованій країні. Усі-
ма фібрами душі я повністю розділяв чи не єдиний з усіх радянських лозунгів: «Миру 
— мир!» Лише ставши дорослим, зрозумів істинний стан речей та лицемірство кому-
ністичних керманичів, але оте щемке бажання миру залишилося і до сьогодні...

Це і не дивно. Напевне, лише хвора чи морально деградована людина не хоче ми-
ру. Миру в усіх сферах життя: особистій, суспільній, державній. Парадокс, який супро-
воджує людство від його зародження і донині: усі жагуче прагнуть миру, говорять про 
нього, борються за нього, а на планеті ні на мить не стихають війни. Війни між держа-
вами, етносами, релігіями, сусідами, між чоловіком та жінкою, батьками та дітьми.

Піднімаючи тему миру на сторінках журналу, ми не претендуємо на те, що зможе-
мо розставити усі крапки над «і». Цього не вдалося зробити численним політикам, 
філософам, громадським діячам. Розуміємо, що цими публікаціями не зможемо зу-
пинити війни та розбрату. Але наш обов’язок — нагадати всім про особисту відпові-
дальність перед собою, суспільством та Богом за те, що ми робимо, щоб на землі бу-
ло більше миру. Тому ми дещо обмежили цю тему, акцентуючи увагу на конкретних 
діях, які дають право тій чи іншій особі назвати себе миротворцем. У світі це поняття 
дуже звужене та специфічне: так зазвичай називають людей, які за характером своєї 
роботи фахово «працюють» миротворцями: політики, дипломати та — як це не див-
но — професійні військові. Ми ж поговоримо про миротворців у духовно-моральній 
площині — саме про тих, кого Ісус називає блаженними. 

Слово Боже каже: «Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всі-
ма людьми!» (Рим.12:18). Слова «коли можливо», «якщо» вказують на дві обстави-
ни. По-перше, на те, що повного миру в грішному та недосконалому світі досягнути 
неможливо. По-друге, це не означає, що тоді нам потрібно опустити руки й плисти 
за течією взаємної ворожнечі. Ми повинні прикладати усі зусилля, щоб, наскільки це 
можливо у конкретних умовах, досягати миру. Як каже народна мудрість: «Краще по-
ганий мир, аніж хороша війна».

Миротворництво, як виявляється, річ непроста, але вкрай актуальна та потрібна. 
Бо людина, яка не прагне бути миротворцем, непомітно стає ворогом собі, Богові та 
оточуючим. Тому будьмо миротворцями, будьмо блаженними, будьмо синами Бо-
жими!
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Запитання на тему номера

1. Що значить бути миротворцем у сучасному світі?
2. Чи можливо бути в мирі з усіма людьми?

Михайло Близнюк, єпископ, голова Волинського об`єднання церков ХВЄ.
1. Це значить виявляти людям найбільшого Миротворця всіх часів — Ісуса 

Христа. Божий Син нас, вчорашніх грішників, примирив зі Святим Богом. І на-
ше наслідування Христа, виконання Його святого Слова у будь-яких ситуаціях, 
обставинах, перед всіма людьми — виявляє нас як тих, хто несе порозуміння, 
злагоду та мир, що збудований на непохитній та істинній основі, закладеній у 
Святій Книзі — Біблії.

2. Вважаю, що можливо. Але це зовсім не означає, що всі люди будуть в мирі 
особисто з нами. Покоління людей останнього часу, яке згадується в 2Тим.3:1-5, 
не належить до тих, хто прагне або цінує мир. Ми можемо пропонувати дорогу 
миру лише тим, хто бажає нею йти. Але ніякі причини не дають право христия-
нину самому сходити з неї: «...шукай миру й женись за ним!» (1Петр.3:11).

Іван Хрипта, єпископ, член Ради старійшин Церкви ХВЄ України.
1. Миротворець — це людина, яка не просто любить мир, а на практиці творить 

мир. Вона зайнята цим. Миротворцем може бути той, хто перш за все має мир у 
власному серці, а потім — і з оточуючими людьми.

Основною причиною більшості конфліктів є гордість, яка займає досить високе 
місце в серці. Тому перший крок до примирення — поступитися, смиритися. За-
вжди слід «помінятися місцями» із своїм суперником, ввійти в його становище – і 
з тієї точки зору приймати рішення.

2. Це практично неможливо. Тому що є люди агресивні, які не мають здорового 
глузду, духовних якостей. Про таких написано «непримирливі». Як би ти з ними 
не говорив, все одно неможливо знайти спільної мови. Але ми можемо вберегти 
себе, щоб не втягнутися в конфлікт. Насамперед — важливо не допустити в серці 
гніву на людину.

Віктор Куриленко, проповідник, християнський теле-, радіоведучий.
1. На мій погляд, справжній миротворець у першу чергу повинен бути в 

дружбі з Богом. І той мир, який Бог дає серцю, він може нести іншим людям. У 
миротворця сім’я в мирі, в тиші. Він приносить мир у церкву, на роботу... Апос-
тол Петро сказав: «Що я маю, те даю!» Потрібно самому мати, щоб дати іншим. 

І друге, миротворець повинен бути вольовою людиною. Не просто тихою, 
миролюбною. Адже є люди скандальні, пліткарі... І, приносячи мир, миротво-
рець там, де він має вплив, іноді змушений твердо сказати: «Так не годиться! 
Цього не буде!» 

2. Павло каже: «Майте мир з усіма, якщо це можливо з вашого боку». Є лю-
ди, з якими не можна прийти до миру — не тому, що ти агресивний, а тому, що 
вони не приймають твоєї точки зору. Вони ворогують проти тебе. Ісус Христос 
не міг мати миру з фарисеями. Мир будь-якою ціною — неможливий.
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√  Ніхто не народжується з ненавистю до іншої людини через колір шкіри, походження чи релігію. Люди 
вчаться ненавидіти, і якщо вони можуть навчитися ненавидіти, потрібно намагатися вчити їх любові, бо любов 
набагато ближча людському серцю.

√  Я твердо засвоїв, що відвага — це не відсутність страху, а перемога над ним. Відважна людина — не та, 
якане відчуває страху, а та, яка з ним бореться.

√  Воювати і руйнувати — дуже легко. Справжні герої — ті, хто встановлює мир і починає будувати.

Нельсон Мандела, південноафриканський політик і юрист, президент Південно-Африканської республіки, 
борець за мир та рівноправ’я. Помер 5 грудня 2013 р.



Ярл ПЕЙСТІ

Блаженні миротворці

Тема номера
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Той, хто хоч якоюсь мірою зна-
йомий зі Священним Писанням, 
знає, що в Біблії багато йдеться про 
мир. Христос сказав: «Мир майте 
між собою», а в іншому місці Він 
каже: «Мир залишаю вам, мир Мій 
даю вам». А з якою наполегливістю 
закликає нас апостол Павло у сво-
їх посланнях: «Живіть у мирі з усі-
ма людьми, — пише він ефесянам і 
римлянам. — Пильнуймо про мир». 
В Біблії щонайменше 400 разів мо-
виться про мир; це означає, що Бог 
надає дуже велике значення миру. 
Але не лише Біблія згадує про мир. 
Сьогодні газети, журнали, радіо, 
телебачення, люди, які стоять при 
владі, говорять та пишуть про мир. 
Ніхто не може заперечити того, що 
люди хочуть миру й прагнуть до ньо-
го. Але якщо взяти ті ж самі газети, 
що пишуть про мир, у них самих ви 
прочитаєте, що миру на нашій неве-
ликій планеті немає.

Мир у біблійному значенні цьо-
го слова, можливий тільки на осно-
ві праведності. Не можна відділити 
мир від праведності, оскільки ді-
яльний стійкий мир — від Бога, Він 
один Його може дати, тому що мир 
базується на Божій істині і на Йо-
го святості. Тому всі спроби нашого 
світу встановити мир на інших під-
валинах, але не на праведності, при-
речені на повну невдачу, як сказано 
в Біблії: «Немає миру нечестивим…» 
В іншому ж уривку читаємо: «Бо ко-
ли говоритимуть: Мир і безпечність, 
тоді несподівано прийде загибіль на 
них».

Я хотів би спинитися на словах 
Ісуса Христа з Його Нагорної пропо-
віді: «Блаженні миротворці, бо вони 
синами Божими назвуться». Ви чує-
те? Наш Спаситель каже про особли-
ве благословення для тих, хто при-
носить мир туди, де панує ворожне-
ча. Ці миротворці, заявляє Господь, 
особливо щасливі люди, вони благо-
словенні Богом, вони дуже потрібні 
люди, тому що виконують ту вели-
ку місію, з якою прийшов на землю 
Сам Христос: принести мир людству.

Та перш ніж стати миротворцем, 
людина повинна мати чисте серце. 
Варто відмітити, що перед тим, як 
сказати ці слова: «блаженні мирот-
ворці», Ісус сказав: «блаженні чисті 
серцем». У своєму посланні апостол 

Яків говорить: «А мудрість, що звер-
ху вона, насамперед чиста, а потім 
спокійна (в іншому перекладі «мир-
на»)…» Саме в цьому порядку. А в 
пророка Ісаї сказано: «А ті неспра-
ведливі — як море розбурхане, коли 
бути спокійним не може воно, і коли 
води його багно й мул викидають. 
Для безбожних спокою немає, гово-
рить Господь!» (Іс. 57:20).

Дорогі брати та сестри, я не хо-
чу обіцяти вам неправдивого миру. 
Слово Боже говорить, що горе тим 
пророкам, які «легенько лікують не-
щастя народу Мого, говорячи: «Мир, 
мир!», а миру нема!» (Єр. 8:11). Я не 
хочу бути цим неправдивим проро-
ком. Важливо знати, що каже про 
мир Бог, а не людина, оскільки Бог 
є Богом миру. Він один його може 
дати.

Передусім ми хочемо дізнатися, 
чому немає миру, пізнати причину 
його відсутності. Чому у світі й доте-
пер продовжуються війни? Не всти-
гли оголосити про перемир’я в од-
ному місці, як уже починається кро-
вопролиття в іншому. Дорогі друзі, 
на основі Слова Божого, існує одна 
і лише одна причина всіх воєн, не-
згод та кровопролить. І причина ця 
— гріх! Одне слово — гріх! Так, гріх 
є поясненням всіх наших невдач, не-
згод, суперечок та війни: людська 
пожадливість, пристрасть, егоїзм, 
самолюбство, заздрість, помста й 
т.ін. Це є причиною всіх незгод та не-
дружелюбності, будь воно між окре-
мими людьми чи між різними угру-
пуваннями, чи між державами. Ко-
ли Бог створив світ, Він створив його 
мирним. Але відтоді, коли людина 
своїм непослухом повстала проти 
Творця, миру не стало.

Тому зрозуміти стан нашого гріш-
ного світу можна тільки через при-
зму того жахливого факту — гріха, 
який ми успадкували від Адама. До-
рогі друзі, відповіді ви не знайдете 
ні в політиці, ні в економіці, ні в різ-
них суспільних системах. Згідно з Бі-
блією, проблема — в серці людини, 
і доти, доки серце людини не змі-
ниться і не стане чистим, усі спроби 
змінити становище за допомогою 
зовнішніх реформ жодної користі не 
принесуть. Якщо джерело всіх бід 
— гріховне серце людини — не очи-
щене, то як можна сподіватися, що 

з нього потече чиста вода? Люди-
на завжди робить спроби здійсни-
ти зовнішні реформи (був прийня-
тий Декрет про Мир, була прийнята 
Програма миру, скільки укладалося 
мирних договорів), але серце за-
лишалося незміненим — і миру не 
було. Подивіться, як пише апостол 
Яків, вказуючи на причину наших 
проблем: «Звідки війни та свари між 
вами? Чи не звідси, від ваших по-
жадливостей, які в ваших членах во-
юють?» Ось у чому причина! Отже, 
тільки той може бути справжнім ми-
ротворцем, хто, по-перше, сам має 
мир у своєму серці. Якщо людина не 
має миру у своєму серці, то скільки 
б вона не говорила про мир, скіль-
ки б не обіцяла його, така людина не 
може дати миру іншим, тому що не 
має миру в собі самій. Щоб бути ми-
ротворцями, ми повинні, по-перше, 
мати чисте серце, стати дітьми Бо-
жими через особисте примирення 
з Богом через віру в Його Сина Ісуса 
Христа. З цього ми повинні почати. 
Апостол Павло так говорить в По-
сланні до римлян: «Отож, виправ-
давшись вірою, майте мир із Богом 
через Господа нашого Ісуса Христа». 
Це означає, що той, хто не оправда-
ний, миру з Богом не має. Він воро-
гує з Богом.

Чому між людиною і Богом немає 
згоди? Причина в тому, що людина 
не послухалася Бога, вона винна пе-
ред Богом. «Чи йдуть двоє разом, 
якщо не умовились?» (Ам. 3:3). Свя-
щенне Писання стверджує, що на-
ші тілесні думки закону Божому не 
підкоряються, та й не можуть. А при-
чина всьому — гріх, який розділив 
людину з Богом. Чи є вирішення цієї 
проблеми? Можливий лише один-
єдиний вихід. Хтось повинен цьому 
посприяти. Потрібен посередник, 
який би поклав руку свою на обох, 
тобто і на грішника, і на Бога, — так 
проілюстрував старозаповітний Йов 
цю істину. Це примирення почина-
ється з того, що ми, зі свого боку, по-
винні визнати себе винними, поруш-
никами закону Божого. Ми повинні 
сповідати всю правду, тому що Бог 
не чує тих, хто обманює. Він — Бог 
правди. Бог милостивий до грішни-
ка, але Він не може явити милості 
тому, хто не визнає себе грішним пе-
ред Ним. Подивіться, що каже Біблія: 
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«Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він 
вірний та праведний, щоб гріхи нам 
простити», і далі в Біблії сказано, що 
якщо людина каже, що вона не має 
гріха, то немає в ній істини. Вона — 
обманщик, і мир не можливий між 
нею та Богом доти, доки людина се-
бе оправдовує. У Христовій притчі 
той пішов оправданим, хто бив себе 
в груди і взивав до Бога: «Будь ми-
лостивий до мене, грішного», а не 
той, хто розповідав у своїй молитві, 
який він праведний та добрий. Той, 
хто щиро визнає себе грішником, 
також готовий визнати себе гідним 
покарання за свій гріх. Так, є ті, які 
готові визнати, що вони грішні, але 
деякі вважають, що покарання у ві-
чному пеклі надто суворе й неспра-
ведливе. Такий суд над гріхом, гово-
рять вони, несправедливий. Вони 
вважають, що Бог любові не може 
так суворо покарати грішника. Про-
блема з такими людьми — що во-
ни не зрозуміли, який жахливий та 
згубний гріх! Яка мерзота в очах Бо-
жих гріх! Щоб зрозуміти, наскільки 
жахливий та огидний гріх, необхід-
но звернути свій погляд на Голго-
фу. Щоб тобі й мені простити, щоб 
зняти з нас вину гріха, Бог віддав на 
смерть Сина Свого Ісуса Христа. Бог 
інакше не міг оправдати й прийня-
ти нас у Свою сім’ю, як тільки через 
викупну, заступницьку жертву Свого 
Сина. Він не міг нам простити одним 
декретом, незважаючи на те, що Він 
Всемогутній і в той же час повний 
любові Бог. Його святість та спра-
ведливість вимагають справедли-
вого покарання за гріх. На підставі 
чого грішник може бути помилува-
ний? Визнання гріха необхідне, але 
цього недостатньо. Щоб примирити 
з Собою цього бідного і безпомічно-
го грішника, Бог, з великої милості 
Своєї, передбачив для нього Заступ-
ника, Який взяв на Себе повністю 
вину грішника і поніс за нього необ-
хідне покарання. У тому й проявив 
Бог Свою любов до нас, грішників, 
що поклав на Сина Свого весь наш 
гріх повністю. І Син Божий Ісус Хрис-
тос помер на хресті, Праведник за 
неправедних, прийняв повністю по-
карання за наш гріх — і таким спосо-
бом викупив нас.

Я повторюю, що Бог поставив 
Сина Свого на місце грішника, зро-
бивши Його гріхом за нас. Апостол 

Петро так пише про значення Хрис-
тової смерті на хресті: «Він (тобто Іс-
ус Христос) тілом Своїм Сам підніс 
гріхи наші на дерево, щоб ми вмер-
ли для гріхів та для праведности 
жили». А пророк Ісая за понад 600 
років до розп’яття Спасителя проро-
кував так: «А Він був ранений за на-
ші гріхи, за наші провини Він муче-
ний був, кара на Ньому була за наш 
мир». І коли Він вигукнув на хресті: 
«Боже Мій, Боже Мій! Для чого Ти 
покинув Мене?» — в ту мить, мій 
дорогий друже, твій та мій гріх був 
повністю покладений на Нього. Бог 
заступницькою смертю Свого Сина 
звершив повне спасіння для кож-
ного, хто вірою прийняв Ісуса Хрис-
та як свого особистого Спасителя. 
Готове спасіння ми приймаємо ві-
рою! Бог усе зробив, щоб спасти 
нас, жодна людина не може нічого 
зробити для свого спасіння, ніхто не 
може викупити свій гріх. Христос це 
вже зробив, тому нам залишається 
тільки прийняти Його вірою.

Коли грішник кається, тобто ви-
знає себе грішником і приймає ві-
рою звершене Христом спасіння, у 
ту мить відбувається примирення 
між ним і Богом. З тієї миті між Бо-
гом і оправданим через Ісуса Христа 
грішником встановлюється міцний 
мир, як сказано в Біблії: «Тож не-
має тепер жадного осуду тим, хто 
ходить у Христі Ісусі». Так, помилу-
ваний і оправданий грішник має те-
пер повний мир у своєму серці. Він 
помилуваний, він оправданий і вже 
на суд не приходить, але перейшов 
від смерті в життя. Так, тільки така 
людина може бути справді мирот-
ворцем. Тепер вона може нести мир 
іншим, тому що вона сама має його. 
Блаженні миротворці, бо вони си-
нами Божими названі будуть. Саме 
цих миротворців наш грішний світ і 
потребує.

Їх потребує і церква. Якщо є 
між вами, — говорить Слово Боже, 
— заздрість, сварки та суперечки, 
«то чи ж ви не тілесні, і хіба не по-
людському робите?» (1 Кор. 3:3). 
Якщо один ставить себе вище від 
інших, якщо є суди один між одним 
— то це дуже принизливо для віру-
ючих, — це значить, що немає ми-
ру Христового між вами, і від цього 
страждає церква (див. 1 Кор. 4:6, 
6:7). І от у таких ситуаціях потрібні 

досвідчені, потрібні миротворці. Во-
ни вирішують спірні питання мирно, 
спокійно, розсудливо, вони прояв-
ляють повагу до інших думок, вони 
миряться з різними характерами, 
вони поблажливі до слабкості й по-
милок інших, вони не проявляють 
своєї зверхності над слабкими, вони 
уникають зіткнень — такі вони, ми-
ротворці! Можуть бути різні думки, 
каже апостол Павло, потрібно, щоб 
виявилися досвідчені (див. 1 Кор. 
11:18, 19). У Посланні до римлян він 
пише, щоб остерігалися тих, хто вно-
сить розділення (див. Рим. 16:17). 
Мир з Богом через Ісуса Христа зро-
бив нас єдиними. Миротворці не 
дають причини для тих, хто шукає 
причини! (див. 2 Кор. 11:12, 13). Як-
що немає миру між дітьми Божими, 
то Бог не чує їхніх молитов. Бог не 
може благословити церкву, де не-
має миру між братами. «Піди, при-
мирись перше з братом своїм, і тоді 
повертайся, і принось свого дара... 
Зо своїм супротивником швидко 
мирися...» — так учить Слово Боже 
(Мт. 5:22-25). Багато можна наводи-
ти інших прикладів, і це стосується 
не тільки церкви, але й сім’ї, тому 
що церква складається з членів сі-
мей. І в сім’ї трапляються суперечки, 
сварки, гнів, але миротворці вміють 
згладжувати гострі кути, вони ма-
ють особливу мудрість розв’язувати 
спірні вузли.

Чи ти миротворець, чи несеш ти 
цю радісну вістку Божого миру сві-
ту, що гине? Якщо ні, то це, напевно, 
тому, що ти ще не пережив цього 
миру з Богом сам. Якщо це так, і ти 
не знаєш Бога, якщо ти все ще во-
рогуєш із Ним, ти не знайшов миру 
й спокою у своєму серці, то я пере-
конливо прошу тебе: примирися 
з Богом! Хочеш мати мир з Богом, 
мати Христа у своєму серці, знати, 
що ти Його дитя? Ти говориш, що не 
гідний, ні на що не здатний. Друже 
мій, тут питання не в твоїй гіднос-
ті чи придатності. Якщо говорити 
про придатність, то найкраща при-
датність — це наша непридатність. 
Саме таких Бог готовий прийняти. 
Прийди до Ісуса зараз таким, який 
ти є. Він чекає тебе. Він каже: «Того, 
хто до Мене приходить, Я не вижену 
геть».

1
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«Блаженні миротворці», — ска-
зав Господь. Тому той, хто хоче бу-
ти блаженним, щасливим, увійти 
в Царство небесне, повиннен бу-
ти миротворцем, тобто повиннен 
творити мир, і передусім — у душі 
власній. Ми повинні умиротвори-
ти самих себе, тобто привести себе 
в такий стан, щоб наш дух нічим не 
обурювався. Ми повинні спокійно 
ставитися до втрат, образ – і взагалі 
до всього того, що може порушити 
душевну рівновагу, мир душі.

Встановивши постійний, незво-
рушний мир всередині самих себе, 
ми повинні всіма силами прагнути 
до того, щоб мир був і всередині 
нас, і серед наших ближніх. Для цьо-
го ми повинні показувати приклад 
іншим, повинні всіма силами чини-
ти дружелюбно, не давати приводу 
до незгод, попереджувати їх усіма 
засобами й мирити ворогуючих; а 
якщо не можемо самі помирити їх, 
то молити Бога за їхнє примирення.

Розглядаючи «сьоме блажен-
ство», хочу зупинитися на з’ясуванні 
певних проблем значення. 

По-перше, слово «мир». У грець-
кій мові це слово «ейрене», а в 
давньоєврейській —  «шалом». У 
давньоєврейському світі це сло-
во ніколи не означало відсутності 
неприємностей і хвилювань; воно 
означає все те, що сприяє вищому 
благу людини. Коли на Сході одна 
людина каже іншій «селям», вона 
не просто бажає людині, щоб у неї 
не було неприємностей, вона бажає 
їй насправді всього найкращого.

У Біблії слово «мир» означає не 
тільки відсутність неприємностей; 
воно означає користуватися всім 
добрим.

По-друге, треба особливо вказа-
ти, що виражає це блаженство. Бла-
женні миротворці, а не миролюбні. 
Людина часто неправильно прояв-
ляє свою миролюбність, сприяю-
чи тим самим виникненню більше 
неприємностей, ніж миру. Багато 
людей вважають, що люблять мир, 
тоді як самі нагромаджують пробле-
ми для майбутнього.

Біблія вважає блаженним не той 

мир, який є результатом уникнення 
проблеми, а той, який є результа-
том оцінки дійсності та її проблем, 
їхнього вирішення й подолання. Це 
блаженство вимагає не пасивного 
прийняття проблем через страх пе-
ред труднощами, воно вимагає ак-
тивного подолання проблем і ми-
ротворчості навіть тоді, коли шлях 
до миру пролягає через боротьбу.

В українській Біблії, як і в грець-
кому тексті, сказано, що миротворці 
будуть названі синами Божими. Це 
типово давньоєврейське висловлю-
вання. У давньоєврейській мові не 
дуже багато прикметників, і тому в 
ній часто використовуються не при-
кметники, а висловлювання типу 
«син» і родовий відмінок абстрак-
тного іменника. І тому людина може 
бути названа «сином миру» замість 
«мирна (миролюбна) людина». Так 
ім’я Варнава означає дослівно «син 
потіхи», а не людина, яка потішає. 
Це блаженство звучить так: «бла-
женні миротворці, бо вони сина-
ми Божими стануть», що значить: 
блаженні миротворці, тому що во-
ни будуть робити Божу справу. Лю-
дина, яка творить мир, робить те ж 
саме, що робить і творить Бог (див. 
Рим.15:33; 2Кор.13:11; 1Сол.5:23; 
Євр.13:20).

Зміст цього блаженства богосло-
ви дослідили за трьома головними 
напрямками.

Було висловлено припущення, 
що якщо слово «шалом» означає 
все, що сприяє найвищому благу 

людини, то це блаженство значить: 
блаженні ті, хто робить світ кращим 
для життя, хто підняв світ на сходин-
ку вище.

Багато богословів ранньої церк-
ви розуміли це блаженство в чисто 
духовному сенсі та вважали, що во-
но має таке значення: блаженна лю-
дина, яка встановила мир у своєму 
серці й у своїй душі. У кожному з 
нас йде внутрішня боротьба між до-
бром і злом, і нас завжди тягне від-
разу в два боки. Щаслива людина, 
яка досягнула внутрішнього миру, 
у якій припинилася внутрішня бо-
ротьба і яка віддала своє серце Бо-
гові.

Слово «мир» має ще одне зна-
чення. Над ним розмірковували ра-
бини, й Ісус, можливо, мав на увазі 
саме це значення. Вища мета, яку 
може досягти людина, — це встано-
вити правильні стосунки між людь-
ми.

Деякі люди часто стають дже-
релом неприємностей, образ і су-
перечок. З іншого боку, є люди, які 
наводять мости між ворогуючими, 
можуть утішити в горі. Такі люди ро-
блять Божу справу, бо велика мета 
Божа полягає в тому, щоб встанови-
ти мир між людьми й Богом, а також 
між самими людьми. Людина, яка 
єднає інших людей, виконує Божу 
справу.

Ісаєнко А. І., 
військовий спостерігач ООН у 

1973-1976 рр.

Мир та миротворці
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Парадокси миротворництва

Юрій ВАВРИНЮК
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Зоставляю вам мир, мир Свій 
вам даю! 

Iв.14:27
Не думайте, що Я прийшов, 

щоб мир на землю принести, Я не 
мир принести прийшов, а меча. 

Мт.10:34

Перед тим, як сісти за написан-
ня цієї статті, зазирнув в інтернет 
із запитом «миротворці». Google-
зображення на цей запит на 99 від-
сотків подають фото озброєних до 
зубів найсучаснішим військовим 
знаряддям міцних хлопців із суво-
рими зосередженими поглядами. 
Так-так, це і є сучасні миротворці. 

Парадокс? Авжеж. Поняття, у 
корені якого присутнє таке тепле 
та оптимістичне слово «мир», асо-
ціюється перш за все з військовим 
контингентом і усім, що йде за цим: 
збройними сутичками, вбивствами, 
біженцями, кров’ю та руйнування-
ми. Якщо абстрактно зобразити ми-
ротворця, використавши загально-
прийнятий символ миру — голуба, 
то цього голуба потрібно зодягнути 
в бушлат кольору хакі з автоматом 
Калашникова у дзьобі. Погодьтеся, 
якась гротескна карикатура вихо-
дить. 

Що ж, така реальність, саме та-
ким і є сучасний миротворець.

А як у духовному вимірі? Яким 
є образ миротворця, згаданого Ісу-
сом у Своїй знаменитій проповіді?

Як це не дивно, але він багато в 
чому схожий до того, який подає ін-
тернет. Як це не парадоксально, але 
один з образів духовного миротвор-
ця — образ воїна. 

Щоб зрозуміти це, повернімося 
до миротворців, які вже стали звич-
ним фрагментом складної мозаїки 
із назвою міжнародні відносини.

Уже саме слово «миротворець» 
підказує: десь є дві або більше сто-
рін, які між собою ворогують і са-
мостійно не можуть примиритися. 
Тоді їм на допомогу приходить ней-
тральна сторона, яка намагається 
усунути конфлікт і припинити во-
рожнечу. Як правило, насамперед 
за цю справу беруться дипломати, 
які вирішують проблему мирним 
шляхом, як кажуть, «за столом пе-
реговорів». Але далеко не завжди 
це приводить до бажаних резуль-
татів. Тоді на допомогу приходять 

миротворці зі зброєю в руках. Cуть 
їхньої місії зводиться до наступного: 
силовими методами за допомогою 
зброї вони роблять одну або обидві 
сторони небоєздатними і непридат-
ними до подальшого конфлікту та 
змушують прийняти умови, виро-
блені дипломатами. Народ дотепно 
назвав такий метод: «Клин клином 
вибивається». 

Причина того, що миротворці 
змушені брати зброю, що призво-
дить до обов’язкових при цьому 
«побічних» ефектів: загибелі мир-
ного населення, руйнації, падіння 
економіки тощо, та, що мирні, ци-
вілізовані методи просто не діють. 
Така жорстока реальність. Зло, жор-
стокість, непримиренність набули 
такого поширення і сили у суспіль-
стві, що іншого виходу просто не-
має. Ця істина стає ще більш страш-
ною, коли скажемо, що мирно ви-
рішити конфлікт не під силу навіть 
Самому Богові…

Запам’ятаймо роль та причини 
«військових миротворців» і перейді-
мо до найбільш жахного конфлікту 
за всю історію homo sapiens. Стала-
ся вона багато тисячоліть тому, ко-
ли наші пращури, створені Творцем 
для щасливого та мирного життя, 
збунтувалися. Цей бунт виразився в 
тому, що через намовляння диявола 
вони засумнівалися в Господній тур-
боті та вирішили жити самостійно. 
Іншими словами, як казали колись 
американські індіанці, «стали на 
стежку війни» із Самим Богом. 

Але, як це зазвичай буває, коли 
дві сторони стають по різні боки ба-
рикад, ситуація вийшла з-під конт-
ролю. Несподіваним та болючим 
наслідком «громадянської війни» в 
Едемі став інший конфлікт, який бу-
мерангом вдарив по Адамові та йо-
го нащадках. Людина стала ворогом 
сама собі.

Про це точно та оригінально пи-
ше апостол Павло. «Бо що я вико-
ную, не розумію; я бо чиню не те, 
що хочу, але що ненавиджу, те я 
роблю. Знаю бо, що не живе в мені, 
цебто в тілі моїм, добре; бо бажан-
ня лежить у мені, але щоб викона-
ти добре, того не знаходжу. Бо не 
роблю я доброго, що хочу, але зле, 
чого не хочу, це чиню. Коли ж я ро-
блю те, чого не хочу, то вже не я це 
виконую, але гріх, що живе в мені. 

Тож знаходжу закона, коли хочу ро-
бити добро, що зло лежить у мені. 
Бо маю задоволення в Законі Божо-
му за внутрішнім чоловіком, та бачу 
інший закон у членах своїх, що во-
ює проти закону мого розуму, і по-
лонить мене законом гріховним, що 
знаходиться в членах моїх. Нещасна 
я людина! Хто мене визволить від ті-
ла цієї смерти?» (Рим.7:15-25). 

Думаю, що не варто особливо 
пояснювати слова апостола: ми ко-
жен на власному прикладі добре 
знаємо, що мав на увазі Павло. Ми 
кожен день, кожну хвилину пере-
живаємо та відчуваємо той кон-
флікт, який розриває нас на части-
ни, як громадянська війна країну. 
Ми роздвоюємося між бажанням 
бути добрими та хорошими і споку-
сами, які тягнуть у свій бік. І ця війна 
безперервно продовжується вже не 
одне століття в не одній сотні поко-
лінь. Це відлуння Божого вироку, 
проголошеного ще в раю: «Я покла-
ду ворожнечу між тобою й між жін-
кою, між насінням твоїм і насінням 
її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш 
жалити його в п’яту» (1М.3:15). 

Ми розуміємо, що «диплома-
тичним» шляхом вирішити цей 
конфлікт неможливо. Неможливо 
«вмовити» гріх, який живе в нашо-
му тілі, нашому характері, наших 
вподобаннях, неможливо погасити 
конфлікт ні жертвоприношеннями, 
ні обіцянками самому собі: «Ну, все, 
завтра, починаю поводитися чемно 
та правильно!» І це розумів навіть 
такий духовний чоловік як апостол 
Павло. Тверезо зваживши усі обста-
вини конфлікту, у нього не залиша-
ється нічого іншого, як приречено 
вигукнути: «Нещасна я людина!»

І людство було б навічно прире-
ченим на таку долю, якби не Ми-
ротворець, Який втрутився в кон-
флікт. Зауважмо, навіть Всемогутній 
Бог, роблячи відчайдушні кроки до 
примирення з людиною, і прими-
ренням людини з Собою, не досяг 
бажаного результату. Якщо й були 
окремі люди, такі як Енох, Ной чи 
Авраам, які майже впритул набли-
зилися до потрібного духовного ста-
ну, вони були все-таки винятками на 
фоні всезагальної війни. Не прине-
сли успіху ні Мойсеїв закон, ні прямі 
вказівки Бога Єгови через священ-
ників та пророків. Кожного разу, ко-
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ли, здавалося б, ситуація починає 
залагоджуватися, гріх проривався, 
як вода з пошкодженої греблі.

І тоді Господь іде на останній 
«непопулярний» крок: від Свого 
імені посилає на територію зброй-
них сутичок Свого миротворця. «Дя-
кую Богові через Ісуса Христа, Гос-
пода нашого» (Рим.7:25) — радісно 
закінчує свою сумну оповідь Павло. 

У Віфлеємі народився Той, Кого 
назвуть: «Князь миру».

Уже будучи дорослим, викону-
ючи служіння, для якого Він і прий-
шов на землю, Божий Син сказав: 
«Зоставляю вам мир, мир Свій вам 
даю! Я даю вам не так, як дає світ. 
Серце ваше нехай не тривожиться, 
ані не лякається!» (Iв.14:27). Не буду 
зараз пояснювати, як саме Ісус вті-
лив у життя план миру, це вже інша 
тема, і про це віруючі добре знають. 
У 2 Посланні до коринтян той самий 
Павло пояснює: «Усе ж від Бога, що 
нас примирив із Собою Ісусом Хрис-
том і дав нам служіння примирен-
ня, бо Бог у Христі примирив світ із 
Собою Самим, не зважавши на їхні 
провини, і поклав у нас слово прими-
рення» (5:18,19). Ісус Своєю голгоф-
ською смертю примирив людину з 
Богом і усунув внутрішній конфлікт у 
людині, народивши її до нового жит-
тя. Правда, поки людина ще живе в 
тому ж гріховному тілі, успадкова-
ному від прабатька Адама, відлуння 
тих конфліктів ще озивається в на-
шій душі. Але навіть якщо й стаються 
якісь тимчасові «локальні» сутички, 
ми маємо Духа Святого, Який живучи 
в нас, допомагає швидко втихомири-
ти бунтівника.

Але звернімо увагу, яким мето-
дом Ісус погасив цей одвічний кон-
флікт. А зробив Він це «військовим» 
методом, методом зброї та військо-

вого втручання. Диявол, який і був 
головною рушійною силою конфлік-
ту, не здавався ні за яких умов. Це 
можна було зробити лише за допо-
могою сили. Син Божий вступив у 
жорстоку сутичку з ворогом і зро-
бив усе, щоб обеззброїти його, щоб 
не дати можливості й далі продо-
вжувати свою руйнівну справу. Хоча 
ми тут і використовуємо військову 
термінологію, зрозуміло, що ця ві-
йна проходила в духовній площи-
ні.  «І вас, що мертві були в гріхах, 
Він оживив разом із Ним, простив-
ши усі гріхи, знищивши рукописан-
ня на нас, що наказами було проти 
нас, Він із середини взяв його та й 
прибив його на хресті, роззброївши 
влади й начальства, сміливо їх вивів 
на посміховисько, перемігши їх на 
хресті!» (Кол.2:13-15). Божий Син у 
повному Божому всеозброєнні вий-
шов проти сатани, який наробив 
стільки біди й регулярно підкидав 
дрова в багаття духовної війни. Там, 
на голгофському хресті відбулася 
найбільш драматична битва в люд-
ській історії. І коли Ісус переможно 
вигукнув «Звершилося!», як види-
мий знак перемоги, завіса у храмі, 
що уособлювала стіну між Богом та 
людиною, впала непотрібною ку-
пою лахміття. «Мир Мій даю Вам!»

Але в Ісусових проповідях звуча-
ли й інші слова, які йшли всупереч 
тому, що Він казав раніше й що мав 
зробити на Голгофі. «Не думайте, 
що Я прийшов, щоб мир на землю 
принести, Я не мир принести прий-
шов, а меча, — сказав Він одного 
разу і додав неприємні слова: — Я 
ж прийшов порізнити чоловіка з 
батьком його, дочку з її матір’ю, і 
невістку з свекрухою її» (Мт.10:34). 
Учителю, який же Ти тоді миротво-
рець? Ти ж вносиш розбрат, розпа-

люєш конфлікти навіть між рідними 
та близькими людьми!

Так. На жаль, саме так. І причи-
на полягає в тому, що Бог, бажаючи 
миру усім людям, подарувавши їм 
цей мир, не хоче вручати його на-
сильно. Конфлікти, про які ми гово-
рили, ще палають тисячами вогнів 
по всій землі. І не тому, що Ісусова 
перемога не була повною чи була 
тимчасовою, а тому, що є багато лю-
дей, які просто не хочуть цього при-
мирення. Вони свідомо обирають 
дорогу війни з Богом, стають на бік 
Божого ворога й продовжують жити 
у стані бунту проти Творця й власної 
совісті. Тому люди, які живуть в од-
ній хаті, можуть стояти по різний бік 
барикад: раніше всі були на одному 
боці — боці диявола. Коли ж хтось, 
як блудний син, вирішує залишити 
протистояння Богові, перейшовши 
на Його бік, він автоматично стає 
чужим для тих, хто залишився на 
протилежній стороні. Така духовна 
реальність. 

Але Ісус не лише миротворець: 
Він Учитель миротворців. У згада-
ному вище місці Писання (2Кор.5) 
апостол каже, що Господь «поклав 
у нас слово примирення. Оце ми як 
посли замість Христа, ніби Бог благає 
через нас, благаємо замість Христа: 
примиріться з Богом!» (19,20). На 
нас покладений обов’язок прими-
ряти людей із Богом! Однак тут не 
уникнути того образу миротворця, 
про який ми говорили на початку: 
це образ воїна, який зі зброєю в ру-
ках завойовує мир іншим. Слово Бо-
же говорить і про це. «Зодягніться 
в повну Божу зброю, щоб могли ви 
стати проти хитрощів диявольських. 
Бо ми не маємо боротьби проти 
крови та тіла, але проти початків, 
проти влади, проти світоправите-

На сторінках Біблії Бог відкривається нам зовсім не як пацифіст, 
що прагне до миру за будь-яку ціну. Так, звичайно, Бог хоче миру, але зовсім не 

ціною угоди зі злом, не ціною компромісу з гріхом. 
Швидше за все, теорія смирення перед злом народилася в умах людей, 

які хотіли б бачити Бога таким, яким Його собі уявляють, 
добреньким, а не таким, яким Він є насправді. 

 Можливо, так вони виправдовують своє небажання боротьби з гріхом і зі злом.

Олександр ГРАЙЦЕР
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лів цієї темряви, проти піднебесних 
духів злоби. Через це візьміть повну 
Божу зброю, щоб могли ви дати опір 
дня злого, і, все виконавши, витрима-
ти. Отже, стійте, підперезавши стегна 
свої правдою, і зодягнувшись у бро-
ню праведности» (Еф.6:11-14). Як це 
не дивно, духовний миротворець — 
це духовний воїн, який веде війну за 
мир проти диявола, гріха, несправед-
ливості, розбещення і навіть проти 
себе, проти залишків гріховної при-
роди Адама у власному тілі та дум-
ках. 

Миротворницька місія Христа 
принесла успіх: «А тепер у Христі 
Ісу сі ви, що колись далекі були, ста-
ли близькі Христовою кров’ю. Він бо 
наш мир, що вчинив із двох одне й 
зруйнував серединну перегороду, 
ворожнечу, Своїм тілом, Він Своєю 
наукою знищив Закона заповідей, 
щоб з обох збудувати Собою одно-
го нового чоловіка, мир чинивши, і 
хрестом примирити із Богом обох в 
однім тілі, ворожнечу на ньому за-
бивши. І, прийшовши, Він благовіс-
тив мир вам, далеким, і мир близь-
ким, бо обоє Ним маємо приступ у 
Дусі однім до Отця» (Еф.2:13-18). 

Але, на жаль, не всі хочуть жити в 
мирі з Богом. Це і є причиною того, 
що для багатьох Ісус приніс не мир, а 
меч, розділивши світ на дві частини: 
тих, хто визнав Його Спасителем та 
Посередником між ними та Богом, і 
тих, хто продовжує жити в стані війни 
з Творцем: «Перелюбники та пере-
любниці, чи ж ви не знаєте, що друж-
ба зо світом то ворожнеча супроти 
Бога? Бо хто хоче бути світові прия-
телем, той ворогом Божим стається» 
(Як.4:4).

Можливо, в роздумах над цією па-
радоксальною ситуацією, коли Хрис-
тос одночасно приніс на землю і мир, 
і війну, ми можемо краще зрозуміти 
суть слів великого Вчителя: «Блажен-
ні миротворці, бо вони синами Божи-
ми стануть». Ті, у серці яких поселив-
ся мир із Богом, які стали на дорогу 
миротворництва, свідкуючи людям 
про дорогу до миру, згідно з Господ-
німи обітницями стають синами Не-
бесного Отця. Тими, хто має право на 
успадкування вічності з Христом, на 
вічний мир у Божому царстві.

«А Бог миру нехай буде зо всіма 
вами» (Рим. 15:33).

Мир

На землі боротьба невпинна.
Йдуть жорстоко світи на світи.
І шаліє у битвах людина,
В намаганні перемогти.
Але падає часто безсила.
В ранах важко піднятися їй,
Та у відчаї зрозуміла:

Найдорожче – це спокій Христів.
Миру, миру, душі треба миру,
Миру Божого назавжди.
Вірю знаю, знаю, вірю:
Мир придбав Ісус на хресті.

Йдуть народи на інші народи, 
Топчуть долі, немов поля, 
І приносять безмірно шкоди,
Аж ридає від болю земля.
Їй би квіти і трави ростити,
Піднімати на нивах жита,
Щоб сміялися радісно діти,
Переповнені миру Христа.

Кличе душу життя до бою
І штовхає у вир суєти,
Тільки прагне душа спокою,
Бо втомилася від боротьби.
Їй чужі поєдинки і війни,
Повні болю і повні зневір.
Ваблять душу краї спокійні, 
Де панує Господній мир.

Василь МАРТИНЮК

1
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Усе ж від Бога, що нас прими-
рив із Собою Ісусом Христом і дав 

нам служіння примирення…
2Кор.5:18

Розладнані стосунки завжди варті 
того, щоб їх відновити

Оскільки все життя полягає в то-
му, щоб учитися любити, Бог хоче, 
щоб ми по-справжньому цінували 
взаєминами з людьми і докладали 
всіх зусиль, щоб зберігати їх і не ста-
вити на них хрест всякий раз, коли 
виникає непорозуміння, образа чи 
конфлікт. Більше того, в Біблії ска-
зано, що Бог довірив нам служіння 
відновлення порушених взаємин 
(див. 2Кор.5:18). Не випадково зна-
чна частина Нового Заповіту присвя-
чена вченню про те, як нам спілку-
ватися один з одним в мирі та зла-
годі. Апостол Павло писав: «Отож, 
коли є в Христі яка заохота, коли є 
яка потіха любови, коли є яка спіль-
нота духа, коли є яке серце та ми-
лосердя, то доповніть радість мою: 
щоб думали ви одне й те, щоб ма-
ли ту саму любов, одну згоду й один 
розум!» (Фил.2:1,2). Павло вчив, що 
однією з ознак духовної зрілості є 
наше вміння розумітися один з од-
ним (див. Рим. 15:5).

Христос хоче, щоб членів Йо-
го сім’ї пізнавали саме за любов’ю 
між ними, а порушене спілкування 

Відновлюючи зруйноване 
спілкування

серед християн свідчить якраз про 
зворотне і приносить церкві тільки 
ганьбу й неповагу з боку невірую-
чих. Ось чому апостолу було так со-
ромно через те, що члени коринт-
ської церкви ділилися на войовничі 
угруповання і навіть подавали один 
на одного до суду! «На сором вам 
кажу: невже нема між вами ні од-
ного мудрого, щоб він міг розсуди-
ти між братами своїми?» (1Кор.6:5) 
— писав він, звертаючись до них. 
Він був неприємно вражений тим, 
що в церкві не знайшлося жодно-
го члена, досить зрілого для того, 
щоб мирно вирішити конфлікт, що 
виник. У тому ж самому посланні 
він пише: «Тож благаю вас, браття, 
Ім’ям Господа нашого Ісуса Христа, 
щоб ви всі говорили те саме, і щоб 
не було поміж вами поділення, але 
щоб були ви поєднані в однім розу-
мінні та в думці одній!» (1Кор.1:10).

Якщо ви бажаєте відчувати Бо-
же благословення у своєму житті й 
хочете, щоб оточуючі бачили у вас 
Боже дитя, вам потрібно стати ми-
ротворцем. Ісус казав: «Блаженні 
миротворці, бо вони будуть назва-
ні синами Божими» (Мт.5:9). Звер-
ніть увагу, Ісус не казав: «Блаженні 
миролюбні», тому що жити в мирі 

та злагоді подобається всім. І Він 
не казав: «Блаженні незворушні», 
яких ніколи нічого не турбує. Він 
сказав: «Блаженні ті, хто трудиться 
заради миру», активно прагне до 
розв’язання конфлікту. Миротвор-
ців серед нас досить мало, тому що 
домагатися примирення дуже й ду-
же нелегко.

Оскільки ми створені для того, 
щоб бути частиною Божої сім’ї, а 
друга мета нашого земного життя 
полягає в тому, щоб навчитися лю-
бити людей і по-справжньому з ни-
ми спілкуватися, вміння відновлю-
вати мир є одним із найважливіших 
серед тих, які можна здобути. На 
жаль, більшості з нас ніколи не вчи-
ли мистецтву вирішення конфліктів.

Прагнути до миру — не означає 
уникати конфліктів. Бігти від про-
блеми, прикидатися, що її не існує, 
або боятися про неї заговорити — 
все це справжнісіньке боягузтво. 
Ісус, Князь миру, ніколи не боявся 
конфліктів. Бувало, Він навіть про-
вокував їх заради загального бла-
га. Іноді нам потрібно ухилитися від 
конфлікту, іноді доведеться самим 
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Давид, використовуючи молитву 
для того, щоб вилити Богові свої по-
чуття. Розкажіть Йому про своє не-
задоволення. Заволайте до Нього. 
Його ніколи не шокує і не дивує наш 
гнів, образа, невпевненість чи якісь 
інші емоції, так що прямо скажіть 
Йому, що ви відчуваєте.

В основі більшості конфліктів ле-
жать незадоволені потреби. Деякі з 
цих потреб може задовольнити ли-
ше Бог. Вимагаючи від людей — чи 
то друзі, хтось із подружжя, началь-
ники чи члени сім’ї — задовольнити 
потребу, яку здатний вирішити тіль-
ки Бог, ми самі напрошуємося на 
розчарування й образу. Жодна лю-
дина не може забезпечити всі наші 
потреби. На таке здатний тільки Бог.

Апостол Яків помітив, що бага-
то з наших конфліктів породжують-
ся тим, що ми майже не молимося: 
«Звідки війни та свари між вами? Чи 
не звідси, від ваших пожадливостей, 
які в ваших членах воюють? Бажаєте 
ви та й не маєте, убиваєте й заздри-
те та досягнути не можете, сварите-
ся та воюєте та не маєте, бо не про-
хаєте…» (Як.4:1,2). Замість того, щоб 
надіятися на Бога, ми сподіваємо-
ся, що друзі й близькі зроблять нас 
щасливими, а потім сердимося на 
них, коли цього не відбувається. А 
Бог запитує нас: «Чому ж ви з само-
го початку не звернулися до Мене?»

Завжди беріть ініціативу на се-
бе. Неважливо, хто з вас кривдник, 
а хто ображений. Бог завжди чекає, 
щоб ви зробили перший крок до 

примирення. Не треба чекати іні-
ціативи з іншого боку. Підійдіть до 
нього або до неї першим. Відновлю-
вати зруйновані взаємостосунки так 
важливо, що Ісус заповідав робити 
це перед тим, як іти поклонятися 
Богові: «Тому, коли принесеш ти до 
жертівника свого дара, та тут ізгада-
єш, що брат твій щось має на тебе, 
залиши отут дара свого перед жер-
тівником, і піди, примирись перше 
з братом своїм, і тоді повертайся, і 
принось свого дара» (Мт.5:23,24).

Коли стосунки стають напруже-
ними або взагалі рвуться, слід не-
гайно планувати мирні перегово-
ри. Не треба відкладати їх на потім, 
придумувати відмовки або обіцяти 
самому собі: «Коли-небудь я цим 
займуся». Постарайтеся якомога 
швидше зустрітися з цією люди-
ною особисто. Затримка тільки по-
глиблює почуття образи й погіршує 
ситуацію. Якщо конфлікт так і зали-
шається невирішеним, то час нічого 
не лікує, а лише роз’ятрює завдані 
рани.

Крім усього іншого, швидкі дії 
зменшать духовні втрати вам са-
мим. Біблія каже, що невирішений 
конфлікт не тільки викликає в нас 
безліч неприємних емоцій, але й 
перешкоджає нашому спілкуванню 
з Богом, так що ми не отримуємо 
відповідей на свої молитви (див. 
1Ів.4:20-21, 1Петр.3:7). Друзі Йова 
нагадали йому: «Гнів побиває без-
глуздого, а заздрощі смерть завда-
ють нерозумному» і ти тільки « роз-
шарпуєш душу свою в своїм гніві» 
(Йов 5:2, 18:4).

Успіх мирних переговорів часто 
залежить від правильного вибору 

його викликати, а іноді — вирішува-
ти. Ось чому так важливо молитися 
про постійне керівництво Святого 
Духа.

Прагнути до примирення — не 
означає вести політику умиротво-
рення. Ісус зовсім не закликав нас 
до того, щоб ми завжди поступали-
ся, дозволяли іншим сідати собі на 
голову й витирати об нас ноги. З де-
яких питань Христос теж відмовляв-
ся йти на компроміс і твердо стояв 
на Своєму, незважаючи на злісний 
опір. 

Як відновити взаємини
Бог покликав нас, віруючих, ви-

конувати «служіння примирення» 
(2Кор.5:18). Дозвольте мені перера-
хувати сім біблійних принципів від-
новлення зруйнованих взаємовід-
носин.

Перш ніж розмовляти з люди-
ною, поговоріть з Богом. Обговоріть 
з Ним виниклу проблему. Якщо на-
самперед ви будете про це моли-
тися замість того, щоб розпускати 
плітки про те, що сталося, з кимось 
третім, то побачите, що найчастіше 
Бог або змінюватиме ваше власне 
серце, або без вашої допомоги змі-
нить того, з ким у вас конфлікт. Усі 
наші взаємостосунки стануть наба-
гато більш мирними, якщо ми буде-
мо більше про них молитися.

Як робив колись псалмотворець 
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місця і часу їх проведення. Не треба 
зустрічатися, коли один з вас поспі-
шає, відчуває себе втомленим або 
знає, що вашу зустріч обов’язково 
перерве хтось третій. Для такої роз-
мови наймудрішим буде вибрати та-
кий час, коли обидві людини пере-
бувають у найкращій формі.

Поставтеся до почуттів іншого зі 
співчуттям і розумінням. Це означає, 
що слухати потрібно більше, ніж го-
ворити. Перш ніж ви спробуєте ви-
рішити свої незгоди, треба вислуха-
ти і зрозуміти почуття один одного. 
Павло радив: «Нехай кожен дбає 
не про своє, але кожен і про інших» 
(Фил.2:4). Слово, перекладене в нас 
як «дбати», у грецькому оригіналі 
звучить як «скопос». Саме від нього 
походять такі слова, як мікроскоп і 
телескоп. Воно означає «пильно ди-
витися», «придивлятися». Зосередь-
те свою увагу на почуттях, а не на 
фактах. Почніть з жалю, а не з мож-
ливих способів вирішення конфлікту.

Не намагайтеся з самого початку 
відкидати почування інших людей і 
казати їм, що їхні почуття безглузді 
й неадекватні. Просто слухайте. До-
звольте їм вилити, скинути з душі всі 
свої емоції, не стаючи при цьому в 
глухий захист. Кивайте головою на 
знак розуміння, навіть якщо ви не 
згідні. Почуття не завжди бувають 
істинними або логічними. Навпаки, 
образа часто змушує нас чинити не-
розумно й думати справжні дурниці. 
Давид зізнавався: «Бо болить моє 
серце, і в нутрі моїм коле, а я немов 
бидло й не знаю, я перед Тобою ху-
добою став!..» (Пс.72:21-22). Усі ми 
ведемо себе жахливо, коли не знахо-
димо собі місця від болю й образи.

І навпаки, Біблія каже: «Розум лю-
дини припинює гнів її, а величність її 
перейти над провиною» (Пр.19:11). 
Терпіння народжується з мудрості, а 
мудрість — з уміння вислуховувати 
чужу точку зору. Слухаючи, ми ніби 
говоримо співрозмовнику: «Я ціную 
твою думку. Мені небайдужі наші 
взаємини, і мені важливий ти сам». 
Правдива приказка: людям все од-
но, що ми думаємо, поки вони не 
побачать, що нам не все одно.

Щоб відновити втрачені стосун-
ки, «кожен із нас нехай догоджає 
ближньому на добро для збудуван-
ня» (Рим.15:2). Щоб терпляче вби-
рати в себе чужий гнів, особливо 

коли він необґрунтований, потрібна 
самовідданість. Але ж Христос теж 
пожертвував Собою заради нас. Зга-
дайте, скільки люті й глузувань дове-
лося перенести Ісусу для того, щоб 
врятувати нас: «…Христос не Собі 
догоджав, але як написано: Зневаги 
тих, хто Тебе зневажає, упали на Ме-
не» (Рим.15:3). 

Визнайте свою частину прови-
ни в конфлікті. Якщо ви серйозно 
взялися за відновлення тих чи ін-
ших стосунків, для початку вам до-
ведеться визнати власні помилки й 
гріхи. Ісус сказав, що тільки так ми 
зможемо побачити ситуацію в прав-
дивому світлі: «Вийми перше коло-
ду із власного ока — і тоді побачиш, 
як вийняти сучок з ока брата твого» 
(Мт.7:5).

Оскільки у кожного з нас є «слі-
пі плями», вам може знадобити-
ся участь третьої людини, яка до-
поможе вам тверезо оцінити вашу 
поведінку ще до того, як ви будете 
розмовляти з другим учасником 
конфлікту. Крім того, попросіть Бо-
га показати вам, яка частина прови-
ни за конфлікт лежить на вас. Запи-
тайте Його: «Можливо, вся справа в 
мені? Можливо, я вимагаю нездій-
снимого, проявляю нетактовність 
або надмірну вразливість? У Біблії 
написано: «Коли ж кажемо, що не 
маєм гріха, то себе обманюємо…» 
(1Iв.1:8). Щире розкаяння — це мо-
гутня сила, що сприяє примиренню. 
Часто наші способи вирішення  кон-
фліктів тільки роздмухують й поси-
люють колишню образу. Але коли 
ви починаєте з того, що смиренно 
визнаєте свої помилки, гнів вашого 
співрозмовника відразу ж пропадає, 
і йому вже не потрібно накидатися 
на вас із звинуваченнями: адже він, 
швидше за все, очікував, що ви бу-
дете захищатися. Не треба виправ-
довуватися або перекладати про-
вину на чужі плечі; краще просто й 
чесно зізнатися в тому, наскільки ви 
самі винні у виникненні конфлікту. 
Візьміть на себе відповідальність за 
свої помилки і попросіть прощення.

Вирішуйте проблему, не напада-
ючи на людину. Ви не зможете ви-
рішити проблему, якщо прагнете 
тільки до того, щоб вияснити, хто 
в ній винен. Вибирайте: або одне, 
або інше. У Книзі Приповістей ска-
зано: «Лагідна відповідь гнів від-

вертає, а слово вразливе гнів піді-
ймає» (Пр.15:1). Гнів не допоможе 
вам як слід пояснити, що ви думаєте 
з приводу того, що сталося. Так що 
підбирайте слова мудро. М’яка, ла-
гідна відповідь завжди краща за  до-
шкульний сарказм.

Вирішуючи конфлікт, важливе 
не тільки те, що саме ми говоримо, 
але і як ми це робимо. Якщо вислов-
лювати свої думки образливим то-
ном, ваш співрозмовник неодмін-
но буде захищатися. Бог каже, що 
«мудросердого кличуть розумний, 
а солодощ уст прибавляє науки» 
(Пр.16:21). Колючими промовами 
вам не вдасться нікого ні в чому пе-
реконати. Бурчання й прискіпливість 
теж користі не принесуть.

Під час холодної війни обидві 
сторони домовилися, що оскільки 
деякі види зброї мають величезну 
руйнівну силу, то їх не потрібно ні-
коли використовувати. Сьогодні хі-
мічна й біологічна зброя перебуває 
під забороною, а запаси ядерного 
озброєння потихеньку знищуються. 
Заради збереження спілкування вам 
теж потрібно знищити свій арсенал 
зброї, згубної для будь-яких стосун-
ків. Це осуд, приниження, порівню-
вання людини з кимось іншим, на-
клеювання ярликів, образа, зверх-
ня поблажливість і сарказм. Можна 
сперечатися, не вбиваючи один од-
ного словами. Павло підсумовує цей 
принцип в Посланні до ефесян: «Не-
хай жадне слово гниле не виходить 
із уст ваших, але тільки таке, що до-
бре на потрібне збудування, щоб во-
но подало благодать тим, хто чує» 
(Еф.4:29).

У міру можливості прагніть до 
співпраці. Павло писав: «Коли мож-
ливо, якщо це залежить від вас, 
живіть у мирі зо всіма людьми!» 
(Рим.12:18). Мир завжди чогось ко-
штує. Іноді він коштує нам гордості, 
часто — егоїзму. Ради справжнього 
спілкування ми повинні робити все 
можливе, щоб досягти компромісу, 
пристосуватися один до одного і чи-
мось поступитися (див. Рим.12:10, 
Фил.2:3). Сучасний переклад Но-
вого Заповіту «The Message» пере-
дає сьому заповідь блаженства так: 
«Блаженні ви, коли показуєте лю-
дям, як трудитися разом, замість 
того, щоб конкурувати чи сварити-
ся. Саме тоді вам відкривається, хто 
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ви такі насправді, і ви усвідомлюєте 
своє місце в Божій родині» (Мт.5:9).

Робіть наголос на примиренні, 
а не на повному усуненні супереч-
ностей. Нерозумно і нереально ви-
магати від людей, щоб вони завжди 
і в усьому один з одним погоджува-
лися. Примирення робить акцент на 
взаєминах, а прагнення досягти яко-
гось рішення приділяє основну ува-
гу самій проблемі. Коли ми дбаємо 
передусім про стосунки, проблеми 
втрачають свою значимість і часто 
стають неважливими.

Можна відновити стосунки, на-
віть якщо не вдається знайти комп-
ромісу. Християни часто дотриму-
ються різних і притому цілком об-
ґрунтованих поглядів, але ж можна 
залишатися при своїй думці, не пе-
реходячи при цьому на рівень осо-
бистих кривд і образ. Один і той са-
мий діамант виглядає по-різному, 
якщо дивитися на нього з різних сто-
рін. Бог закликає нас до єдності, а не 
до однаковості, і можна йти поруч, 
взявшись за руки, навіть якщо ми не 
відповідаємо на всі питання однако-
во.

Це не означає, що потрібно мах-
нути на все рукою і навіть не мучи-
тися шукати спільне рішення. Мож-
ливо, для цього вам доведеться роз-
мовляти ще і навіть сперечатися, але 
робити це в дусі миру та злагоди. 
Примиряючись, ми «закопуємо со-
киру війни», але закопувати разом із 
сокирою і всі спірні питання зовсім 
не обов’язково. Подумайте, з ким 
вам потрібно порозмовляти тепер, 
коли ви прочитали це. Які взаємини 
вам слід відновити? Не зволікайте 
більше ні одної секунди! Прямо за-
раз відкладіть все і побесідуйте з Бо-
гом про цю людину. А потім зніміть 
телефонну трубку і почніть процес 
примирення. Ці сім кроків дуже про-
сті, але даються вони нелегко. Щоб 
відновити зруйновані стосунки, по-
трібно безліч зусиль. Апостол Петро 
закликав нас «шукати миру і гнатися 
за ним» (1Петр.3:11). Домагаючись 
примирення, ви робите те, що зро-
бив би на вашому місці Сам Бог. Ось 
чому Бог називає миротворців Свої-
ми дітьми. 

Рік Уорен.
З книги «Цілеспрямоване життя»

Декілька років тому один з наших служителів образив мене. За трохи 
більше року цей чоловік завдав мені не одну, а декілька серйозних образ. 
Я молився, постився і, нарешті, наважився сказати Богові: «Господи, я про-
щаю йому і більше не тримаю зла за все, що він мені зробив». І хоча я од-
разу відчув полегшення, це стало тільки початком шляху до мого духовного 
оздоровлення.

Через декілька місяців мені знову довелося боротися з тими ж думками, 
які були в мене до того, як я простив. Я поцікавився в Господа, як вберегти 
себе від думок, здатних знову ввести в гріх непрощення. Мені зовсім не хо-
тілося носити в серці образу до кінця життя. Бог порадив мені молитися за 
того, хто образив мене, нагадавши уривок з Євангелії від Матвія, 5:44-45.

Я став молитися. Спочатку сухими фразами, монотонним голосом, без 
будь-якого натяку на почуття. А в кінці молитви додавав: «Боже, благослови 
цього чоловіка. Хай цей день буде для нього добрим. Допоможи йому в усіх 
його справах. В ім’я Ісуса. Амінь».

Минуло кілька тижнів, а я все таки не відчував жодних змін. І ось одного 
ранку Господь здивував мене, звелівши прочитати Псалом 34. Я навіть не 
пам’ятав, про що цей псалом, і взявся його читати. Дійшовши до половини, 
я впізнав свою ситуацію. «Свідки встають неправдиві, чого я не знав, пита-
ють мене, віддають мені злом за добро, осирочують душу мою!» (Пс.34:11-
12).

Я щиро співчував Давиду, який, як і я, терпів несправедливі образи. Мені 
так само за добро віддавали зло, моя душа так само сумувала. За допомо-
гою цього псалма Бог хотів указати мені на ту битву, яку я вів ось уже декіль-
ка років поспіль. Те, що я прочитав далі, буквально вразило мене: «А я, як 
вони хворували були, зодягався в верету, душу свою мучив постом, молитва 
ж моя поверталась на лоно моє. Як приятель, буцімто брат він для мене, 
так я ходив, ніби був я в жалобі по матері, був я засмучений, схилений» 
(Пс.34:13-14).

Давид каже, що ті, хто ображав його, намагалися його знищити. Вони 
платили йому злом тоді, коли він вув зовсім невинний. Та Давидова відпо-
відь не залежала від поведінки інших. Переконаний, що чинить правильно, 
він молився за них так, наче вони були його найближчими друзями; тужив 
за ними так, як той, хто оплакує втрату матері. Бог показував мені, як я маю 
був молитися за людину, яка образила мене: «Молись за нього так, ніби ти 
молишся за самого себе!»

Після цього мої молитви «ожили». Я молився: «Господи, яви йому Себе, 
Свою могутність. Благослови його Своєю присутністю. Допоможи йому піз-
нати Тебе ще більше. Хай всі справи його будуть приємні Тобі й принесуть 
Тобі славу». Я просив у Бога для того, хто ображав мене, того ж, чого б я по-
просив для себе самого.

Минув місяць, наповнений палкими молитвами, і одного разу я гучно 
вигукнув: «Я благословляю тебе. Я люблю тебе в ім’я Ісуса!» Цей викрик ви-
ходив із самих глибин мого духа, тому що тепер я молився за цього чолові-
ка, як за самого себе. Моє духовне зцілення стало повним.

Моліться за тих, хто вас ображає. Дайте собі слово, що будете молитися 
за потреби такої людини стільки, скільки потрібно. Просіть у Бога для неї 
того ж, що попросили б для самого себе.

Джон БІВЕР

Рецидиви непрощення
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Мир — це щось надто дорого-
цінне в очах Господніх, що Він, коли 
посилав учнів благовістити Царство 
Боже, наказав їм: «А входячи в дім, 
вітайте його, промовляючи: Мир до-
му цьому!» (Мт.10:12). Господь ніби 
дав зрозуміти учням, що вістка Цар-
ства — це насамперед вістка миру, 
миру настільки безмежного, що за-
повнює як душу самої людини, так і 
простір навколо неї. Мир притаман-
ний єству Божому такою мірою, що 
Він одного разу сказав: «Блаженні 
миротворці, бо вони синами Божи-
ми стануть» (Мт.5:9). Тобто Бог ми-
ротворець, і ті, хто творить мир, — 
це частина Його, як син — це части-
на батька, частина батькового тіла й 
душі. Ісус перед Своїм розп’яттям, 
підкреслюючи глибоку Свою єдність 
із учнями, сказав їм: «…пізнаєте ви, 
що в Своїм Я Отці, а ви в Мені, і Я в 
вас» (Iв.14:20). І згодом додав: «Зо-
ставляю вам мир, мир Свій вам даю! 
Я даю вам не так, як дає світ. Сер-
це ваше нехай не тривожиться, ані 
не лякається!» (Iв.14:27). Отже, Іс-
ус, віддавши Себе нам, віддав нам 
і Свій мир — мир з Богом-Отцем, 
мир із самим собою та людьми, бла-
женний внутрішній спокій, гарантом 
якого є Сам Бог, непохитну надію, 
оперту на Самого Бога, тверду віру, 
яка покоїться в Богові, невимовну 
любов, яка вливається в наше серце 
із серця Самого Бога. Саме так, Бо-
жий мир — це примирення з Небом 
і землею, це глибокий внутрішній 
спокій, надія, віра, любов. Уявіть со-
бі мир без надії, чи віри, чи любові. 
Не уявите, а якщо й уявите — то це 
буде не мир, а якась фальшива його 
подоба.

Бог настільки цінує миром, що 
Він не приймає жодного дару, якщо 
він принесений не в дусі миру. Саме 
тому Він і сказав Своїм учням: «…ко-
ли принесеш ти до жертівника свого 
дара, та тут ізгадаєш, що брат твій 
щось має на тебе, залиши отут да-
ра свого перед жертівником, і піди, 
примирись перше з братом своїм, і 
тоді повертайся, і принось свого да-
ра» (Мт.5:23,24). Більше того, покло-
ніння Господу без миру викликає не 
Боже благовоління, а  Його гнів. Це 
як чужий вогонь, як порочна жертва, 
як фальшива коштовність, зрештою, 
як зневага Божої святості. Тож, якщо 
ти примирився з Богом вірою в Сина 

Його Ісуса Христа і хочеш догодити 
Йому, переглянь свої стосунки з ін-
шими людьми, чи не образив ко-
гось, чи ти в мирі з ними. Якщо ні, 
то «зо своїм супротивником швидко 
мирися, доки з ним на дорозі ще ти, 
щоб тебе супротивник судді не від-
дав, а суддя щоб прислужникові те-
бе не передав, і щоб тебе до в’язниці 
не вкинули. Поправді кажу тобі: Не 
вийдеш ізвідти, поки не віддаси ти 
й останнього шеляга!» (Мт.5:25,26). 
Що то за в’язниця? Чи не в’язниця 
нашого духа, тюремна камера об-
рази, камінь  непрощення на серці, 
коли не можна ні молитися, ні співа-
ти, ні радіти, ні навіть щиро плака-
ти, бо мучиться дух і болить душа. А 
треба тільки  примиритися — і двері 
в’язниці відчиняться, і тягар спаде. 
Не жди, коли вимучаться твої дух, 
душа і тіло до краю, «до останнього 
шеляга». Поспішай до миру — і твій 
дар буде прийнятий, і душа співати-
ме, а дух радітиме. 

Отож, примирившись «з Бо-
гом через смерть Сина Його» Ісуса 
Христа, «що Його Бог дав у жертву 
примирення в крові Його через ві-
ру» (Рим.5:10, 3:25), нам треба ми-
ритися з людьми, що навколо нас. 
Про це казав і апостол Павло: «Ко-
ли можливо, якщо це залежить від 
вас, живіть у мирі зо всіма людь-
ми!» (Рим.12:18). Але ця істина, що 
коли ми примирені з Богом, то має-
мо примиритися і з людьми, не від-
разу нами розуміється. Мені багато 
разів доводилося бути свідком і на-
віть учасником словесних сутичок 
між братами. Стільки вогню, стільки 
благородного гніву, стільки незлам-
ної твердості й непримиренності ви-
являлося, що якби вся ця енергія бу-
ла потрачена на проповідь спасіння 
вірою в Христа, то, мабуть, усі вже 
покаялися. Після тих сутичок брати 
оминали один одного, або реагу-
вали один на одного дуже гостро, 
намагаючись довести свою право-
ту. Ніхто не хотів поступатися своєю 
правдою, а через це руйнувалися 
не тільки стосунки між ними, але й  
втрачався спокій в серці кожного й у 
церкві. Я особисто дуже боляче пе-
реживав непорозуміння з близьки-
ми, зі своїми братами й сестрами по 
вірі та  й зі всіма людьми. Але, незва-
жаючи на це, дуже емоційно дока-
зував свою точку зору, не розумію-

чи, чого на мене ображаються. У тих 
усіх суперечках, навіть узявши гору, 
моє серце переповнювала гіркота. 
Відчував, що втратив щось більше, 
ніж придбав. Поки не відкрилося: 
моя перемога — це перемога мого 
егоїзму, мого старого чоловіка, а не 
нового духовного. Нею я придбав 
привід для гордості, а втратив мир 
з братом чи сестрою, втратив брат-
ські стосунки, втратив радість спіл-
кування з ними, зрештою відступив 
на крок далі від Бога. Я зрозумів, 
що людей, з якими ми зустрічаємо-
ся, треба цінувати, як Бог цінує усіх 
нас. Йому дорога душа як моя, так 
і кожного, з ким я зустрічаюся. І Бог 
дуже хоче, щоб ми дорожили тими 
людьми, яких Він послав нам на на-
шому земному шляху. Заповідь лю-
бові братів своїх передбачає стосун-
ки з ними. Не можна любити братів і 
не спілкуватися з ними. «Хто любить 
брата свого, той пробуває у світлі… 
Коли ж ходимо в світлі, як Сам Він 
у світлі, то маємо спільність один із 
одним…» (1Iв.2:10, 1:7). Це як аксіо-
ма. Любити — це мати стосунки, ма-
ти взаємність, це спілкуватися. Не-
навидіти — це не мати стосунків, не 
мати спілкування, це відчуженість у 
всіх проявах. Той, хто не дорожить 
стосунками з іншими людьми, лег-
ко рве їх, — не знає, що таке любов, 
перебуває в стані ненависті, можли-
во, цього не усвідомлюючи. На це 
апостол Іван сказав: «Хто говорить, 
що він пробуває у світлі, та ненави-
дить брата свого, той у темряві досі» 
(1Iв.2:9).

Варто зрозуміти — стосунки до-
рожчі за нашу правду. Кому потріб-
на наша правда, крім нас самих. Та 
й чи це правда? Ми багато помиля-
ємося. Те, що ми вважаємо правдою 
сьогодні, завтра, коли ми наблизи-
мося до Господа, виявиться неправ-
дою. Те, що я знаю зараз з милості 
Божої, завтра відкриється братові, з 
яким я сперечаюся, у стократ глиб-
ше. У будь-якому разі, це не є при-
водом поривати з ним взаємосто-
сунки. Це добре знав апостол Павло, 
тому й написав, роз’яснюючи корин-
тянам дію Божих дарів у церкві: «Ко-
ли б же хто не розумів, - нехай не ро-
зуміє!» (1Кор.14:38). Тобто, залишіть 
його в спокої, він усе одно є вашим 
братом і Божою дитиною. Прийде 
час — то Бог йому «відкриє й це». 
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Не забуваймо, що «кожен має від 
Бога свій дар, - один так, інший так» 
(1Кор.7:7). Тому нехай буде «серце 
наше розширене» (2Кор.6:11), як 
воно було розширеним в апостола 
Павла та у його співробітників до ко-
ринтян — часто грішних і невірних. 
Усіх вміщало Павлове серце, і їм у 
ньому не було тісно. Тобто він для 
кожного знаходив слово утіхи й ла-
гідного повчання, слово любові, не-
зважаючи на те, що його ображали, 
не розуміли, навіть заперечували, 
— і з ним усім було добре. 

Мир з людьми навколо нас не-
змірно дорожчий за усі наші ма-
ленькі істини, наші поняття, наші 
непорозуміння й образи. Це така 
велич свободи духа в нас, що той, 
хто це хоч раз пережив, платитиме 
велику ціну ради миру, ради стосун-
ків, ради спілкування. 

Одного разу, перечитуючи бі-
блійну оповідь про повернення Яко-
ва в Ханаан, зрозумів, що це оповідь 
про примирення. Класичний зразок 
того, що потрібно робити, щоб зна-
йти мир з тією людиною, яку ти об-
разив. А ми знаємо, що Яків жорсто-
ко скривдив свого брата Ісава: він 
хитрощами відібрав у нього найдо-
рожче, що той мав — первородство, 
а з ним й усі батькові й Божі благо-
словення. Здається, про прощення 
не може бути й мови. Але в Бога є 
ліки для найглибших та найбільше 
задавнених ран. 

Яків також збагнув, що завда-
ні ним рани потребують лікування. 
Він знав, що братова ворожість що-

до нього — це його смерть. Він не 
буде мати спокою ні за своє життя, 
ні за життя своїх близьких, поки не 
помириться з Ісавом. І що Яків зро-
бив? «І послав Яків послів перед со-
бою до Ісава, брата свого… І нака-
зав їм, говорячи: Скажіть так моєму 
панові Ісавові: Так сказав раб твій 
Яків: Я мешкав з Лаваном, і задер-
жався аж дотепер. І маю я вола та 
осла, і отару, і раба, і невільницю. 
І я послав розказати панові моєму, 
щоб знайти милість в очах твоїх» 
(1М.32:4-6). Тобто Яків став проси-
ти прощення. А просячи, принижу-
ється перед ним, називаючи Ісава 
своїм паном, а себе — його рабом. 
Але це не пом’якшило серця Ісаво-
вого — він з військом вирушив на 
свого брата. Яків не відступає від 
свого задуму примирення і вживає 
інших кроків для його здійснен-
ня. Він молиться до Бога за благо-
словення, а вранці посилає своє-
му братові подарунки з тим самим 
приниженням і благанням про про-
щення: «Ось і раб твій Яків за нами, 
бо він сказав: Нехай я вблагаю йо-
го оцим дарунком, що йде передо 
мною, а потім побачу обличчя йо-
го, може він підійме обличчя моє» 
(1М.32:21). Здається, зробивши все 
можливе для примирення з братом, 
Яків відчував, що ще чогось бракує в 
його зусиллях. Його серце було не-
спокійне, бо він не отримав Божого 
запевнення у благополучному за-
кінченні своїх дій. І ось остання ніч 
перед зустріччю з Ісавом стала ніч-
чю посиленої молитви, виснажли-

вої духовної боротьби, у якій було 
все переосмислено, у якій було і по-
каяння, і сповідь, і навіть хвороба. 
Ось як передає цю молитву Біблія: 
«І зостався Яків сам. І боровся з ним 
якийсь Муж, аж поки не зійшла до-
світня зоря.  Він побачив, що не по-
дужає його, і доторкнувся до сугло-
бу стегна його. І звихнувся суглоб 
стегна Якова, як він боровся з Ним. 
І промовив: Пусти Мене, бо зійшла 
досвітня зоря. А той відказав: Не 
пущу Тебе, коли не поблагословиш 
мене. І промовив до нього: Як твоє 
ймення? Той відказав: Яків. І сказав: 
Не Яків буде називатися вже ймен-
ня твоє, але Ізраїль, бо ти боровся 
з Богом та з людьми, і подужав…» 
(1М.32:25-32). А ось результат Яко-
вових зусиль: «І побіг Ісав назустріч 
йому, і обняв його, і впав на шию йо-
му, і цілував його. І вони заплакали» 
(1М.33:4).

Велику ціну довелося заплати-
ти Яковові за примирення з братом 
Ісавом, але мир був вартий того. 
Варто прикласти максимум зусиль, 
щоб помиритися з братом, варто 
навіть мати певні втрати, бо набу-
вається щось значно більше — сам 
брат з його любов’ю, набуваються 
стосунки, спільність духовна, щире 
спілкування, зрештою — прихиль-
ність Бога, Якому так до серця мир і 
миротворці. Зауважмо тільки: осно-
вне в боротьбі за мир, за братську 
спільність — смиренна наполеглива 
молитва. 

Ми знаємо багато пісень, які піднімали на боротьбу, вели на бари-
кади, закликали до подвигу. Але чи може пісня хоч на мить спинити 
війну? Виявляється, що може. Одна з таких пісень — різдвяний гімн «О 
ніч свята!», автором мелодії якої є Адольф Шарль Адан. 

До речі, цей гімн був першим музичним твором, який прозвучав 
у радіоефірі. Це сталося у святвечір 1906 року. Тоді Реджинальд Фес-
сенден, послідовник Томаса Едісона, вперше в історії транслював ра-
діопрограму. Він прочитав уривок із Євангелії від Луки, а потім взяв 
скрипку й зіграв «O Holy Night».

Та повернімося до війни. Є оповідання про те, що під час Першої 
світової війни в ході бою між арміями Німеччини, Франції та шотланд-
ськими військами у ніч напередодні Різдва один француз, залишив-
ши зброю в окопі, несподівано піднявся на повний зріст. Обидві армії 
здивовано дивилися на нього. Але воїн підняв очі до неба й заспівав 
«Святу ніч» французькою (до речі, мовою оригіналу). Коли він закін-
чив, з іншого окопу піднявся німецький солдат і відповів йому різдвя-
ним гімном Мартина Лютера німецькою мовою. Саме це на 24 години 
спинило бої.

1
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Якось Сонце, оббігаючи, як завше, Землю, помітило серед трави незвичну 
тваринку, якої раніше не зустрічало. Та й поведінка її була якась дивна: вона ніби 

щось шукала, тупцюючи на місці, чи не знала куди йти.
— Егей, ти хто, і що ти тут робиш? — гукнуло Сонце.

— Ой, не дивися на мене так пильно, ти мені робиш боляче — відказала тва-
ринка.

— А що ж я такого роблю, що тобі від мене боляче? — Здивувалося Сонце.
— Тут занадто світло, я нічого не бачу і не знаю, де моя приємна темна нірка, — 

відповідає незнайомець.
— Дивно, чому ж ти нічого не бачиш, адже я так яскраво свічу. — Ніяк не могло 

второпати Сонце. — А що таке темрява? Та й назвися, хто ж ти такий?
— Мене звати Кріт, я живу в нірці під землею, там завжди приємно, прохолод-

но і темно. Ой, нарешті я знайшов свою нірку!
— Зачекай, — гукнуло Сонце. — Я хочу подивитися твою темряву, скільки хо-

джу по землі не чуло про неї і не бачило.
— Ось заховаюся в нірці, — відповів Кріт, — тоді заглядай у неї скільки хочеш, 

бо надто ти сліпуче. Але тільки заглянь, ще бракувало мені в нірці тільки світла, — 
і він зник у підземеллі.

Сонце, скільки можна було, нагнулося і заглянуло в нірку. Уважно роздивилося, 
заглянуло в кожну щілинку, розігнулося, потім з недовірою нахилилося над нір-

кою ще раз.
— Напевне, мене Кріт обдурив, — подумало. — Ніякої темряви я щось не бачу. 

Ну нора, звичайна дірка в землі, грудки, корінці, а де ж темрява?
Неподалік у пилюці порпалася курка.

— Гей, приятелько, — гукнуло Сонце. — А тут у вас десь є темрява? 
— Ну, звичайно ж, — відказала Курка. — У мене в курнику навіть зараз темно. 

А вночі, то взагалі хоч в око стрель.
— А можеш мені показати її?

Курка здивовано подивилася на Сонце, мало що розуміючи.
— Дивись… Тільки що там дивитися… Темрява як темрява…

Сонце зазирнуло в курник, ретельно обнишпорило всі закутки й розчаровано 
озирнулося на Курку.

— Та нема там ніякої темряви… Звичайні стіни, звичайні жердини, купа соломи, 
а темряви немає…

— Не мороч мені голови, нічого я не знаю, — курка байдуже одвернулася і за 
мить зникла у хмарі куряви.

На цьому пригоди Сонця тільки почалися. До кого воно тільки не зверталося за 
допомогою! Усі  впевнено казали, що темрява справді існує, люб’язно погоджува-
лися показати йому її, але нікому цього не вдалося. Хоч плач, темрява, яка щойно 
була от у тому закутку, у тій от ущелині, у тамтій гущавині, десь зникала, як тільки 

Сонце туди зазирало.
— Обманюють, — думало Сонце. — Сміються з мене. Ніякої темряви немає. Я 

що, сліпе, хіба не бачу… — і воно ображено одвернулося.

Притча 
про Сонце, яке шукало темряву

І там, звідки Сонце одвертало свій погляд, наставала темрява. 
Звичайна темрява, яка зазвичай приходить туди, де немає світла. 

Бо, власне, темрява — це відсутність світла, як зло — відсутність до-
бра, війна — відсутність миру. Як гріх — відсутність Бога.

Тому й не дивно, що Сонце не знайшло темряви. Бо коли ти сам 
є світлом, де ж вона візьметься, ота темрява? 
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Рушійні сили конфліктів

Сергій ВІТЮКОВ

Практичне миротворництво
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Не раз у житті ми стикалися з гні-
вом, роздратуванням, конфліктами. 
Я хотів би глибше проаналізувати 
те, що змушує нас конфліктувати. 
Що нас дратує? Що змушує нас ро-
бити те, про що ми самі згодом шко-
дуємо? І чому ми не можемо вчас-
но спинитися? Писання стверджує: 
«Слава людині, що гнів покидає, а 
кожен глупак вибухає» (Пр. 20:3). А 
Новий Заповіт закликає нас не про-
сто перемогти гнів, а спонукує увійти 
у сварку як мудрий миротворець, як 
той, хто творить мир. Таку позицію 
нам дуже складно зайняти, особли-
во якщо ти перебуваєш у центрі кон-
флікту. Але чи стане хтось із тих, хто 
конфліктує, миротворцем (не про-
сто матиме мир, залишивши інших 
у конфлікті, а ввійде в конфлікт, щоб 
внести туди мир), напевно, зале-
жить від самої людини.

Отже, як перейти від стану гні-
ву до спокою миротворця, від лю-
дини немудрої до миролюбної, а 
зрештою, — і до здатної приносити 
мир?

Ця тема дуже широка і розрахо-
вана на багато годин. Але я переду-
сім хотів би сконцентруватися саме 
на тому, що є рушійними силами 
конфліктів, щоб, зрозумівши їх, ми 
могли розібратися у собі й у власних 
стосунках з людьми.

Що таке конфлікт?
Передусім, що ж таке конфлікт? 

Є крайнощі в розумінні цього понят-
тя. Конфліктами ми часто вважаємо 
будь-яке протистояння, називаючи 
це гріхом. І тому християни часто 
вважають, що віруючі люди, а  осо-
бливо церковні лідери мають бути 
м’якими, ніжними, — такими собі 
плюшевими ведмедиками. Вони по-
винні все покривати, всьому вірити, 
приймати все. З усім згоджуватися. 
Але це не так, це найгірше, що може 
бути. Християнство — це війна, це 
протистояння думок. І християнин 
не зможе уникнути багатьох кон-
фліктів, бо шлях до тривалого миру 
пролягає через війну. Але є конфлікт 
думок, а є конфлікт з особистістю. Є 
конфлікт з гріхом, а є протистояння 
особистості. Це різні речі. Ми пови-
нні бути твердими, повинні просто-
яти гріху, єресі, помилковим думкам 
і викривати їх. Це конфлікт, але він 
збудовуючий. Ми ж повинні боятися 

руйнівного конфлікту, який ґрунту-
ється на агресивності проти особис-
тості, якій ми протистоїмо.

Ось у чому мудрість: конфліктую-
чи не конфліктувати, протистоячи — 
любити, говорячи жорсткі речі — не 
озлобитися, — ось у чому суть хрис-
тиянського миротворення. 

Коли ж ми розглядаємо, що нас 
зачіпає у конфлікті, що збуджує на-
шу внутрішню агресивність, то прак-
тично завжди вказуємо на зовніш-
нє. Іноді й справді нас дратують зо-
внішні чинники. Але більша частина 
причин, які підштовхують нас до 
конфлікту і вводять у нього, криєть-
ся всередині нас. І якщо ми шукає-
мо корінь конфлікту зовні, то часто 
не можемо вирішити його, тому що 
не там шукаємо. Звинувачуючи весь 
світ, окрім себе, а ще точніше, зви-
нувачуючи все і всіх, щоб не добра-
тися до себе, ми не зможемо вирі-
шити конфлікту. Ми всіх і все хочемо 
змінити під себе, тоді як передусім 
ми повинні змінити себе під істину. 
Запам’ятайте: ніколи в житті ви ніко-
го не зможете змінити, поки він сам 
цього не захоче. Ми можемо впли-
вати, але змінюватися має кожна 
людина сама.

Внутрішні причини конфліктів
Аналізуючи внутрішні рушійні си-

ли наших конфліктів, першою назву 
гріховну природу, котра змушує нас 
чинити не так, як би нам самим хоті-
лося. Біблія називає це «плоть». 

Усі ми знаємо про війну плоті та 
духа. Переважна частина конфлік-
тів відбувається всередині нас. І ця 
вервечка конфліктів безперервна. 
Роздумуючи одного разу про рай, я 
прийшов до висновку, що це повна 
відсутність внутрішнього поділу, від-
чуття себе цільною особистістю без 
внутрішньої війни. Тільки тоді ми 
зможемо по-справжньому розсла-
битися, прославляючи навіки-віків 
Бога разом з викупленими. А поки 
ми на землі, цей конфлікт безпе-
рервний, і він виривається назовні. 
Бо ж наше зовнішнє життя — це ві-
дображення всіх наших внутрішніх 
перемог і поразок.

Ще однією рушійною силою кон-
фліктів є наші непомірні бажання. 
Яків пише: «Звідки війни та свари 
між вами? Чи не звідси, від ваших 
пожадливостей, які в ваших членах 

воюють? Бажаєте ви та й не маєте, 
убиваєте й заздрите, та досягнути не 
можете, сваритеся та воюєте, та не 
маєте, бо не прохаєте, прохаєте та не 
одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб 
ужити на розкоші свої» (Як.4:1-3).

Міра наших бажань, забаганок і 
пожадливостей, виражена у вигляді 
вимог, — є джерелом невгамовного 
гніву. Тобто, коли нам здається, що 
людина щось повинна робити, а во-
на не робить цього, ми сердимося, 
ображаємося й конфліктуємо. Не 
всі бажання ведуть до конфлікту, не 
всі вони гріховні. Бувають бажання 
від Духа Божого, бувають нормаль-
ні людські бажання. Є бажання, на 
які Бог відповідає, а є такі, на які на-
віть не хоче відповідати на благо ж 
нам самим. І коли ці бажання стають 
пристрасними бажаннями, пожад-
ливостями, тоді конфлікту не мину-
ти. Фактично, головною проблемою 
нинішнього людства є спотворена 
особистість з непомірними апетита-
ми до життя, до Бога, до інших лю-
дей і вимогами, з допомогою яких 
ми хочемо задовольнити ці бажан-
ня. Якщо ж ці бажання не задоволь-
няються і вимоги не виконуються, 
людина починає сповнюватися гні-
вом і невдоволенням.

Зауважте, як ми спілкуємося в 
конфлікті. Головний наш аргумент: 
«Ти повинен». Але якщо починати 
конфлікт зі слова «ти», нам ніколи 
не вдасться домовитися. Ще дуже 
небезпечними є слова «повинен», 
«ти завжди» і «ти ніколи». Якщо ці 
слова звучать у вашому конфлікті, 
час спинитися. Цей конфлікт обіцяє 
бути невирішеним. Там миротвор-
чості не вийде. Це руйнівна бесіда. В 
конфлікті краще говорити про себе, 
про свої емоції, про свої переживан-
ня. Бо ж конфліктуюча сторона най-
менше хоче чути настанови від про-
тивника. Тому існують посередники, 
які можуть допомогти розібратися. 
Але найкраще, якщо ми починаємо 
з себе, якщо говоримо про свої пе-
реживання, про біль та бажання. І 
такі м’які слова ламають кості. Коли 
ласкавість стикається зі впертістю, 
вона ламає її. І в цьому перемога. 

Під час однієї з лекцій я запитав 
свого студента, дуже кремезного 
хлопця, чи зможе він пробити кула-
ком дошку. Той відповів, що запро-
сто. І зробив це. Але я не збирався 
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випробовувати його силу. Перед 
уроком я вирізав м’який прутик. Піс-
ля того, як всі побачили силу цього 
чоловіка, я попросив його перебити 
рукою прутик. Він вдаряв по ньому з 
усієї сили, але прутик просто згинав-
ся і не ламався. Тоді я сказав: «Ось у 
цьому духовний закон: хочеш пере-
могти силу — стань гнучким». Впер-
тість ламається, а мудрість гнучка, 
готова до компромісу. І в цьому її 
перемога, особливо, якщо це стосу-
ється конфлікту.

Чому в шлюбах стільки розчаро-
ваних людей, чому стільки конфлік-
тів? Та тому, що люди беруть шлюб, 
маючи завищені вимоги, а потім на-
магаються витрусити один з одного 
те, чого вони взагалі не можуть да-
ти. Це й є джерелом багатьох роз-
чарувань, яке стає рушійною силою, 
що провокує конфлікт при наймен-
шій нагоді. Ми стали надто вибагли-
вими, а тому конфліктними. Знизьте 
свої вимоги до життя, до людей, до 
Бога — і це стане початком мирот-
ворення. 

Ще однією внутрішньою рушій-
ною силою конфлікту є наші рани, 
накопичені в серці зовсім в інший 
час і в інших середовищах. За бага-
то років, які я присвятив вивченню 
конфліктів, я зауважив одну законо-
мірність: головне джерело конфлік-
ту перебуває не в тій зоні, де він ви-
ник. Накопилося в одній зоні, а ви-
лилося в іншій — більш безпечній. 
Якщо ви ображені на боса, то не за-
вжди можете вилити свою образу і 
гнів на нього. Ви приїжджаєте додо-
му і виливаєте свою образу там — 
на дружину, на дітей, тобто на тих, 
хто слабший, хто промовчить, там, 
де менш небезпечно.

Але особливо небезпечним є те, 
коли ця біль та образа стають по-
стійним станом душі людини, що 
породжує конфлікти. Це вже хворо-
ба душі, зцілення якої є дуже склад-
ним. Це формує характер. Таких лю-
дей ми називаємо проблемними, 
оскільки вони довкола себе створю-
ють конфлікти, тому що їм погано на 
душі.

Тому не бійтеся негативних емо-
цій. Часто вони бувають спонтанни-
ми і не залежать від нас. Але бійтеся 
залишатися в них, інакше ці емоції 
стануть станом духа, характером, 
хворобою, зцілитися від якої дуже 

складно. Саме тому апостол Павло 
радить розібратися зі своїм гнівом 
ще до заходу сонця. Інакше цей стан 
буде спотворено впливати на нас, 
тому що це саме та сфера, яка під-
дається сильному впливу диявола. 
Біблія закликає нас: «Не давайте 
місця дияволу!» і спонукує проща-
ти. Прощайте — хоча б не заради то-
го, хто вас образив, але заради Бога 
і заради самих себе. Прощаючи, ми 
звільняємо не тільки того, хто обра-
зив, але й свою душу від жахливого 
стану, який руйнує нас.

Що ж робити з тим, що вже на-
копичено? З тим, що бурлить всере-
дині нас. Можливо, воно ще  не ви-
рвалося назовні, але конфлікт вже 
існує, чекаючи підходящого момен-
ту. В Книзі Псаслмів написано: «Гні-
вайтеся, та не грішіть; на ложах сво-
їх роздумуйте у ваших серцях, та й 
мовчіть!» (Пс. 4:5). Не вибухайте, як 
нерозумні. Спиніться і заспокойте-
ся. Не реагуйте швидко, інакше по-
тім доведеться багато виправляти. 
Залишіться на самоті, пороздумуйте 
про цю ситуацію і ввійдіть у тишу.

П’ять кроків до запобігання кон-
флікту

Ось п’ять кроків, якими я керую-
ся, коли розмірковую над виниклою 
небезпекою конфлікту.

По-перше, дайте відповідь на 
питання: а що ж сталося насправді? 
Коли ми ображені й роздратовані, 
то не можемо сприйняти ситуацію 
такою, якою вона є насправді.

По-друге, запитайте себе: а чому 
це сталося? Найчастіше наша збу-
джена уява під впливом образи до-
мальовує те, чого не було насправ-
ді. Майте на увазі, якщо, відповіда-
ючи на перше питання, ви вказали 
мотиви, якими той, хто образив вас, 
на вашу думку, керувався, це май-
же завжди неправильно. Хто може 
знати серце людини? Може, він хо-
тів зробити по-іншому, але в нього 
не вийшло. Як ви можете знати, що 
ця людина відчувала й думала при 
цьому. Ваші припущення, найімо-
вірніше, помилкові, особливо у сфе-
рі внутрішнього стану та мотивації. І 
якщо цим самим ви переконали се-
бе, що можете чинити неправильно, 
атакувати свого суперника, — це не 
просто безглуздя, це стан спокуси.

По-третє, що в цій ситуації я по-

винен робити? Приймайте рішення 
спокійно, молячись і прислухаючись 
до Бога, шукаючи Його внутрішньо-
го керування. Іноді в цьому пункті 
може не бути іншого рядочка, окрім 
як молитися і простити. І якщо так 
бувало у вашому житті, ви прийшли 
до перемоги. Бо ж іноді найкраще, 
що ми можемо зробити — це нічого 
не робити. Щонайменше, поки що.

У цьому пункті варто керуватися 
золотим правилом Христа: «Як хо-
чете, щоб чинили з вами люди, так 
і ви чиніть з ними». Одного разу до 
мене прийшла жінка, яка тривалий 
час сварилася з сусідкою. Довго во-
на «випускала пару». Скаржачись 
на свою суперницю, яка не віталася, 
дітей обзивала, борщ під двері ви-
ливала й т. ін. Потім вона запитала, 
що їй робити далі. Я відповів: «На-
пиши, як би ти хотіла, щоб сусідка 
поводилася з тобою». Вона спочат-
ку дуже здивувалася моїй пораді, 
але почала писати. Коли вона напи-
сала, я сказав: «А тепер повісь це на 
дверях, тільки зі свого боку, і чини 
так». Минуло три місяці. Ця жінка 
підійшла до мене й сказала: «Бага-
то разів мені хотілося викинути цей 
аркуш. Тільки з поваги до вас я за-
лишила його на дверях — і поступо-
во стала виконувати те, що там було 
написано. І спочатку покаялася са-
ма. А потім і сусідка».

Четвертий пункт особливо важ-
ливий, але він витікає з попере-
днього: чого я не повинен робити. 

І останній пункт: нічого з цього 
ми не зможемо зробити без Божої 
благодаті. Але ми повинні взяти на 
себе відповідальність за це і дові-
ритися Божим можливостям. У нас 
обов’язки, у Бога — можливості. 
І тільки поєднавши це разом, ми 
отримаємо позитивний результат. У 
цьому вся суть християнського жит-
тя. Тільки перебуваючи в Бозі, ми 
можемо бути тими, кого хоче ба-
чити Бог. І за це ми відповідальні у 
своєму житті. Коли ми перебуваємо 
в Божій присутності, коли приходить 
тиша, ми стаємо тими, ким ніколи 
не змогли б бути, робимо те, чого 
не змогли б зробити своїми силами. 
Його благодать нас робить тими, 
ким ми повинні бути.

Тому будьте відверті з Богом, 
просіть Його, щоб Він зцілив ваше 
серце. Виливаючи своє серце пе-
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ред Богом, ми застерігаємо себе 
від того, щоб не вилити його перед 
своїм супротивником. Таким чином 
ми обеззброюємо рушійні сили, які 
обов’язково приведуть нас до кон-
флікту та до помилок. Не бійтеся 
бути відвертими з Богом. Скажіть 
Йому, що ви обурені, засмучені, що 
вам боляче. Виходьте зі спілкування 
з Ним, в хорошому сенсі слова, спус-
тошеними від усякого зла, образ та 
гіркоти.

Не бійтеся бути слабкими, потре-
бувати утіхи. Особливо це стосуєть-

У середині дев’ятнадцятого сто-
ліття в невеликому голландському 
містечку Рурмонді сталася незвична 
історія. Бравий полковник кавалерії 
ван Горкум, протестант, зустрів пан-
ночку-католичку зі шляхетної роди-
ни ван Афферден. Зустріч виявилася 
доленосною — вони полюбили один 
одного й вирішили одружитися. На 
жаль, міжконфесійні шлюби, та ще 
й між людьми з різних станів (а наш 
полковник міг похвалитися лише вій-
ськовими заслугами, а не знатністю 
роду) у ті часи суспільством аж ніяк 
не заохочувалися. 

Однак це не збентежило наших 
героїв і, всупереч усім злим язикам, 
вони одружилися в 1842-му році й 
жили душа в душу майже півстоліття, 
зберігши кохання до глибокої старо-
сті. Ван Горкум помер у 1880-му ро-
ці, а дружина пережила його на вісім 
років. Вони обидва дуже хотіли бути 
похованими поруч, але через прина-
лежність до різних конфесій їм суди-
лося бути похованими в різних части-
нах кладовища, розділених високою 
стіною. Полковник повинен був спо-
чивати в протестантській частині, а 
його дружина — у фамільному склепі 
на католицькій стороні. 

Та дружина знайшла дотепний ви-
хід, заповівши поховати її прямо біля 
стіни, яка розділяє частини цвинта-
ря, поруч із могилою чоловіка. Так і 
з’явився цей незвичайний пам’ятник, 
який з часом перетворився мало не 
на головну цікавинку невеликого гол-
ландського містечка.

ся чоловіків. Але щоб потішати, тре-
ба бути потішеним, щоб лікувати, 
треба бути зціленим, щоб підбадьо-
рювати, треба бути підбадьореним. 
І в цьому ми дуже залежимо від Бо-
га. У Ньому всі джерела благодаті. 
І Він готовий щедро вилити на нас 
свою благодать, без якої ми ніколи 
не станемо тими, ким повинні бути, 
і не виконаємо того, що повинні ви-
конати, особливо в конфлікті.

І останнє: як ви самі благосло-
венні Богом, так і благословляйте 
своїх суперників. Робіть це навіть то-

ді, коли немає відповідних емоцій-
них спонук до цього. Хай спочатку 
це буде тільки зусилля волі, тільки 
покора Богові, але не ваше особис-
те бажання. Дійте без емоцій, дійте 
проти емоцій, дійте всупереч емоці-
ям. Прийміть рішення, а емоції при-
йдуть згодом. Коли ви благословля-
єте, ви зцілюєтеся. Це зцілення і є 
переможним шляхом від розгніва-
ного — до миротворця, від глупака 
— до мудрого, від безслав’я — до 
слави.

Фотопроповідь

1

Пам’ятник у Рурмонді 
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Одним із найбільш інтригуючих 
теоретиків практичної місіонер-
ської діяльності на Заході сьогодні 
є Дон Ричардсон. Він написав кни-
гу «Дитя миру» («Peace Child»), яка 
розійшлася тиражем майже в 300 
000 екземплярів і стала книгою мі-
сяця за версією журналу «Огляд чи-
тача» («Reader’s Digest»), а також 
книгу «Володарі землі» («Lords of 
the Earth»), тираж якої — близько 
100 000 екземплярів. Автор наво-
дить безліч свідчень щодо трудно-
щів благовістя в умовах декількох 
культур, з якими стикаються про-
сті християни. Напевно, більше ніж 
будь-який інший місіонерський діяч 
Америки, він зрозумілий і простим 
християнам, і вченим. Його прин-
цип «аналогії викуплення» — засто-
сування духовної істини до місцевих 
традицій — викликав значні супер-
ечки в теологічних колах при першій 
же згадці на семінарі в Даллаській 
теологічній семінарії в 1973 році. З 
того часу Ричардсон став відомим 
завдяки написаним книгам і стат-
тям, конференціям та фільму «Ди-
тя миру». Він тісно співпрацював з 
Американським центром всесвітніх 
місій у Пасадені.

Дон відповів на заклик до місі-
онерського служіння у 1955 році, у 
віці двадцяти років, під час богослу-
жіння в Біблійному інституті Прерії 

Дон Ричардсон 
і його 

«дитя миру»

(Prairie). Це був не туманний заклик 
йти «будь-куди», а дуже конкретна 
пропозиція служити племені мис-
ливців за головами в Нідерланд-
ській Новій Гвінеї, де жили первіс-
нообщинні дикуни. Цей заклик по-
ходив з уст сімдесятиоднорічного 
Ебенезера Вайна (Ebenezer Vine), 
члена організації «Регіони за ме жа-
ми місіонерського союзу» (РММС). 
Більшість випускників Біблійного 
інституту Прерії вирушили на слу-
жіння в різні місії. У той день серед 
студентів, які розділили рішення 
Дона їхати до Гвінеї, була Керол Со-
дерстром (Carol Soderstrom), «ми-
ловидна блондинка» з Цинциннатті 
(Огайо), яка через п’ять років стала 
його дружиною.

У 1962 році, завершивши курс 
навчання в Літньому інституті лінг-
вістики і дочекавшись народження 
свого першого малюка, Дон і Керол 
відпливли в Нову Гвінею, де почали 
працювати разом з іншими місіоне-
рами РММС, доки їм не доручили 
роботу з племенем саві (sawi) — од-
ним з небагатьох племен, які поєд-
нували канібалізм з полюванням за 
головами й ідеалізували зраду! Але 
не тільки люди племені викликали 
страх. Сама земля була втіленням 
жаху, який так живо описує Дон: 
«Джунглі стояли щільною стіною, 
впираючись у небо, оточуючи весь 

вільний простір, ніби створюючи 
арену для майбутнього поєдинку… 
Первозданність місця ніби насміха-
лася наді мною. Ця земля, здавало-
ся, говорила мені насмішкувато: «Я 
не така, як твої цивілізовані канадці. 
Я — плутаниця. Я — надто густа, щоб 
через мене можна було пройти. Я — 
спекотна, задушлива й просякнута 
дощем. Я — рідке болото по коліна, 
колючки та шипи у шість дюймів. Я 
— гадюка зі смертельним жалом, 
кровососні комахи й крокодили. Я 
— малярія, дизентерія та гепатит». 
У це страшне місце, здавалося, не-
мислимо везти дружину й семи-
місячну дитину, але Дон ніколи не 
сумнівався у своєму покликанні.

Якщо страх зради і хвороб таїв-
ся у підсвідомості Дона й Керол, то 
страх виявитися неспроможними 
вивчити мову цього племені був, 
справді, конкретною і усвідомленою 
перешкодою. Дев’ятнадцять часів 
у кожного дієслова і дуже складна 
лексика просто налякали місіоне-
рів. «В англійській мові ви відкри-
ваєте очі, серце, двері, консерви чи 
щось інше, і все це визначено од-
ним дієсловом «відкривати». Але 
в саві ви fagadon (відкриваєте) свої 
очі, anahagkon (відкриваєте) своє 
серце, tagavon (відкриваєте) две-
рі, tarifan (відкриваєте) консерви й 
dargamon (відкриваєте) розуміння 

Історичні постаті

Христос — це Дитя миру, яке Бог подарував 
людству, а оскільки Він ніколи не вмирає, мир 

з Богом не закінчиться ніколи.

Дон Ричардсон
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слухача». Хоча Дону часто здавало-
ся, що скорого «в його мозку ста-
неться коротке замикання», все ж 
він займався навчанням від восьми 
до десяти годин на добу і невдовзі 
чудово оволодів мовою саві. Він ста-
вився до свого завдання як до «ве-
ликої пригоди»: «Я часто почувався 
так, як почувається математик, коли 
розв’язує задачі й відкриває нові 
формули».

Дон вчив мову і знайомився з 
людьми, він з готовністю боровся 
проти того, що заважало донести до 
їх свідомості поняття християнства. 
Прірва, що відділяла його біблійне 
християнство від порочного мис-
лення саві, була надто широкою. Як 
їм зрозуміти люблячого Спасителя, 
Який помер за них? «У їхніх очах не 
Ісус, а Юда ставав героєм Євангелії. 
Ісус же виглядав просто нерозум-
ним, над Яким усі сміялися». Бар’єр 
на шляху спілкування здавався не-
здоланним, поки Дон не виявив 
аналогії викуплення, яка вказувала 
на Втіленого Христа набагато чіткі-
ше, ніж будь-який окремо взятий 
біблійний уривок. Місіонер знай-
шов те, що можна було б назвати 
концепцією «дитяти миру», взятої з 
життя саві.

Дона з самого початку його про-
живання серед саві дуже тривожи-
ла їхня войовнича природа. Незва-
жаючи на всі старання, він не зміг 

попередити пролиття крові жите-
лями трьох племінних поселень, які 
розташовувалися одне біля одного. 
Дон звинувачував себе: «Я прийшов 
до висновку… що Керол і я мимово-
лі позбавили всі три поселення саві 
взаємної ізоляції, якої вони потребу-
вали для життя у відносному мирі, 
тому що ми спробували об’єднати їх 
в одну спільну общину. З цього ви-
пливає, що ради блага цих людей 
ми повинні їх покинути. Це як гірка 
пілюля, але я знаю, якщо ми підемо, 
вони розійдуться по глибоких джун-
глях — і на їхній землі настане мир».

Саві так засмутилися, коли ді-
зналися, що Дон планує поїхати, що 
зустрілися на особливій племінній 
раді і оголосили: наступного дня 
вони мають намір помиритися. На-
тхнений таким поворотом подій, 
Дон з нетерпінням чекав наступного 
ранку. Невдовзі після цього почав-
ся дивний ритуал примирення саві. 
Дипломатична процедура, яка дуже 
рідко використовувалася, стала гли-
боким емоційним переживанням. 
Кожне з воюючих поселень пови-
нне було помінятися одне з одним 
своїми маленькими дітьми. Скільки 
жили ці діти, стільки зберігався мир. 
Рішення про обрання сімей, у яких 
брали дітей, було болючою спра-

вою. Матерів маленьких діток огор-
нув страх, коли вони зрозуміли, що 
відбувається. Нарешті один моло-
дий чоловік схопив свою єдину ди-
тину, побіг у бік ворогів і сам, своїми 
руками віддав сина одному з них. 
Взамін цієї дитини плем’я отрима-
ло іншу, і мир відновився. Цей мир, 
заснований на довірі, здався Дону 
елементом, відсутнім в культурі са-
ві. Але вони «знайшли шлях довес-
ти свою щирість і встановити мир… 
У середовищі саві будь-які прояви 
дружніх почуттів здавалися підозрі-
лими, крім одного. Якщо людина 
справді віддавала власного сина 
своїм ворогам, цій людині можна 
було довіряти!» Саме цю аналогію 
Дон використав у своєму благовісті, 
щоб показати сутність жертви Бога-
Отця, коли Він віддав за людей Сво-
го Сина.

Одна лиш аналогія «дитяти ми-
ру» не могла вирішити всіх кому-
нікативних бар’єрів, які відділяли 
людей від християнства. Треба було 
знайти інші аналогії, у Дона і Керол 
попереду було ще безліч випро-
бувань та переживань. Але через 
їхню терпеливу працю саві посту-
пово наверталися до християнства. 
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Плем’я було готове пережити не-
минучу «культурну дезорієнтацію», 
яка невдовзі прийшла під впливом 
нафтового, лісного та гірничого ви-
робництв, а також посиленої іммі-
грацієї населення з інших островів 
Індонезії. Дон та Керол допомагали 
саві не тільки в набутті віри. Як мед-
сестра, Керол обслуговувала близь-
ко 2500 пацієнтів на місяць, у той же 
час, навчаючи людей основам гігіє-
ни і профілактичної медицини. Дон 

ковних старійшин, а також місіоне-
рів Джона і Естер Міллзів (John and 
Esther Mills). А самі переселилися, 
щоб допомогти іншій місіонерській 
парі з аналізом мови племені, що 
називалося ялі. В 1976 році (продо-
вжуючи активну співпрацю з РММС) 
Дон став викладати в Американ-
ському центрі всесвітніх місій в Па-
садені, де став директором курсу з 
вивчення народів, що живуть пле-
менами. Тут його теорія «анало-

з допомогою Керол переклав Новий 
Заповіт і навчив саві читати. І все ж 
вони старанно уникали будь-якої 
спроби докорінно змінити культуру 
саві, крім тих випадків, коли вона 
справді очевидно виявлялася фак-
тором саморуйнування нації.

До 1972 року, через десять років 
їхнього служіння серед саві, багато 
що змінилося. Дім, який викорис-
товувався для зустрічей із христия-
нами, був розширений удвічі, і спо-
нукувані Доном селяни погодилися 
побудувати велику споруду куполо-
видної форми, у якій могла розміс-
титися щонайменше тисяча людей. 
Цей дім повинен був стати «домом 
миру, у якому колишні вороги могли 
б сидіти разом за столом Господа», 
а також «домом молитви для пле-
мен, які не мають Божого Слова»... 
Споруду освятили влітку 1972 року, 
і вона вважалася найбільшою спо-
рудою круглої форми у світі, виго-
товленою повністю з необроблених 
жердин.

Завершивши переклад Нового 
Заповіту, Ричардсони залишили са-
ві під наглядом їхніх власних цер-

вали, щоб охопити благовістям це 
люте плем’я канібалів, і до 1966 ро-
ку близько 20 людей з племені ялі 
навернулися до віри. Однак більша 
частина племені розглядала хрис-
тиянство як навислу над ними не-
безпеку. І майже одразу двох ново-
навернених вбили жреці духів ялі. 

Через два роки Стен і Філ також за-
гинули від раптового нападу на них 
воїнів племені ялі.

«У цьому племені, як у жодно-
му іншому, необхідно було знайти 
вірування, на прикладі якого місіо-
нер міг би пояснити їм жертву Хрис-
та», — писав Дон. Тому разом з ін-
шим місіонером він «провів трохи 
запізнілу «культурну пробу», щоб 
побільше дізнатися про звичаї та 
вірування племені ялі». Тільки тоді 
вони виявили аналогію викуплення, 
пов’язану з традицією ялі, — наяв-
ність у них своєрідних сховищ, які 
складалися з кам’яних стін, де лю-
дина племені перебувала в безпеці 
навіть від найбільш страшного во-
рога. Побудувавши своє благовістя 
на основі традиції ялі, яку виявив 
Дон, місіонери тепер могли провес-
ти паралель між місцевими схови-
щами, традиційними для культури 
племені ялі, й містами-сховищами 
древніх ізраїльтян. Після виявлення 
такої аналогії стало набагато легше 
пояснювати людям ідею викуплен-
ня, представлену в особі Христа, як 
«досконале місце сховища». Багато 
людей з племені ялі в наступні роки 
навернулися в християнство.

Рут ТАКЕР, 
з книги 

«Від Єрусалима і до краю землі»

гій викуплення» знайшла 
найбільш живий відгук і 
визнання, і до нього при-
єдналися інші місіонери у 
подібній спробі розробити 
більш ефективні методи 
проповіді Євангелії серед 
племінних народів.

У своїй другій книзі 
«Володарі землі» Дон роз-
винув концепцію «анало-
гій викуплення» на основі 
місіонерського служіння 
Стена Дейла (Stan Dale) се-
ред племені ялі (yali) в За-
хідному Іріані. Стен та йо-
го колега Філ Мастерс (Phil 
Masters) невтомно працю-
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Через 50 років
Mission Network News недавно змогла зв’язатися з сином До-

на і Керол Стівом Ричардсоном. Він згадує, як ріс у племені, ко-
тре зростало в пізнанні Христа.

Після такого пояснення Євангелії як «дитя миру», розповідає 
Стів, «у саві настав прорив. Вони почали визнавати, що Ісус був 
Божим «Дитям миру» — остаточним Дитям миру». «Вони поча-
ли відгукуватися на Євангелію, і зрештою саві почали самі нести 
Добру Новину тим племенам, з якими вони раніше воювали», 
— продовжує Стів.

У 2012 році виповнилося 50 років відтоді, як саві вперше при-
йняли і зрозуміли нову вістку про Христа, що змінює життя. Та чи 
залишилася там Добра Новина?

Стів говорить, що більше того — вона поширилася. Коли його 
батьки вперше приїхали в Західне Папуа, там було декілька груп 
людей на островах, які знали євангельське послання. Тепер, за 
його словами, тільки деякі люди не знають його. Тим часом саві 
продовжують нести істину Христа іншим.

Для святкування цього ювілейного року Стів, його брати (які також мі-
сіонери) і Дон вирушили в Індонезію, де їх вітали 2-3 тисячі саві, які свят-
кували прихід Христа в їхнє середовище і хрестили понад 50 новонавер-
нених.

Стів каже, що це все нагадує, що може зробити Бог, коли просто дві 
людини відгукнуться на Його заклик. Після від’їзду Ричардсонів з Індонезії 
не тільки саві пережили преображення. Саві понесли послання іншим, це 
з одного боку. З іншого — їхня історія змінила серця людей у всьому світі 
через книгу Дона «Дитя миру».

«Багато людей сказали: через цю історію я роблю крок до більшої ві-
ри та послуху. Це просто фантастика — бачити дії людини, яка каже: «Так, 
Боже. Я відповім, і я зроблю те, що Ти закликаєш мене зробити». Вплив 
тільки двох людей став вічним і всесвітнім.
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Чи треба 
боятися Бога?

Практична теологія

А. Суховський
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Сучасний світ повен страхів. Це й 
різні загрози (глобального потеплін-
ня чи нового льодовикового періо-
ду), і дріб’язкові, суєтні ірраціональ-
ні страхи, що іменуються фобіями. 
Клаустрофобія — боязнь замкнутого 
простору, агорафобія – боязнь від-
критого простору і т. ін. Чого тіль-
ки не боїться людина. Ми інтуїтив-
но розуміємо, що почуття, назване 
«страхом Божим», не може бути по-
міщене в одному ряду з боязню ви-
соти, боязню лікаря й т. ін. Страх Бо-
жий іншого походження.

Хоча, звичайно, не для всіх. Де-
які віруючі живуть в страху можли-
вого покарання. Суворий, мстивий 
Бог постійно слідкує за ними згори. 
На небеса їх заганяє страх перед пе-
клом. 

Цілком очевидно, що страх може 
стати на заваді істинного богошану-
вання. Він спотворить образ Бога, 
він викраде радість, він принесе в 
життя муку і безкінечне самоїдство.

Не всякий страх, пов’язаний з 
духовним світом, — це страх Бо-
жий. Зрештою, боязнь привидів та-
кож певною мірою релігійна. Де ж 
межа? Та й чи повинен бути у стосун-
ках з Богом якийсь там страх?

Ми бачимо, що страх жене лю-
дей від Бога. Достатньо пригадати 
слова першого чоловіка: «...Голос 
Твій почув я в раю, і злякався, бо я 
нагий, і сховався» (1М.3:10). Апос-
тол Іван пише: «Страху немає в лю-
бові, але досконала любов проганяє 
страх геть, бо страх має муку. Хто ж 
боїться, той не досконалий в любо-
ві» (1Ів.4:18). Апостол Павло вторить 
йому: «Тому що ви не прийняли ду-
ха рабства, щоб знову жити в стра-
ху, але прийняли Духа всиновлення, 
що Ним покликуємо: «Авва, Отче!» 
(Рим.8:15).

Однак протиставляти страх Бо-
жий любові — це явне непорозумін-
ня. Справа в тому, що страхи різнять-
ся між собою. Апостолу Павлу якось 
вдавалося поєднувати у своєму 
серці радість «Духа всиновлення» і 
страх Божий. Не дарма він писав: «…
Відаючи страх Господній, ми людей 
переконуємо...» (2Кор.5:11). Ось 
частина цього переконання: «Отож, 
мої любі, мавши ці обітниці, очисть-
мо себе від усякої нечисти тіла та ду-
ха, і творімо святиню у Божім стра-
ху!» (2Кор.7:1).

Скрізь у Новому Заповіті ми зна-
ходимо заклики до страху Божого. 
Апостол Петро пише: «І коли ви От-
цем звете Того, Хто кожного, не зва-
жаючи на особу, судить за вчинок, то 
в страху провадьте час вашого тим-
часового замешкання» (1Пет.1:17).

Дуже показовою є характеристи-
ка, яку євангеліст Лука дає першій 
церкві: «А Церква по всій Юдеї, і Га-
лілеї, і Самарії мала мир, будуючись 
і ходячи в страсі Господньому, і спо-
внялася втіхою Духа Святого» (Дії 
9:31).

Що ж таке страх Божий? 
Знаменитий релігієзнавець і тео-

лог Рудольф Отто вважав, що досвід 
зустрічі з Богом виражається у двох 
почуттях: mysterium tremendum — 
таємниця, що приводить у трепет, 
жах; mysterium fascinans — таїна, що 
заворожує, зачаровує.

Велич Бога і страшить, і вабить 
одночасно. Це страх, змішаний із за-
хопленням, страх, який звеличує ду-
шу.

Ви переживали це почуття, якщо 
хоча б один раз досить довго вдив-
лялися в зоряне небо, намагаючись 
уявити нескінченні світи та галакти-
ки. Ви переживали його, якщо бачи-
ли справжню бурю на морі чи грозу. 
Це зустріч з тим, що незрівнянно пе-
ревищує нас. Події, що захоплюють 
наш дух; те, перед чим ми втрачає-
мо здатність говорити.

Однак чудеса цього світу — лише 
слабка іскринка Божої величі. Таєм-
ниця спасіння, Божі милість і свя-
тість — ось що повинне приводити 
нас у благоговійний трепет. Саме то-
му апостол Павло повчає віруючих: 
«Зо страхом і тремтінням виконуйте 
своє спасіння» (Фил.2:12).

У XIX столітті данський філософ 
Сьорен К’єркегор написав книгу 
«Страх і трепет». У ній він зробив 
спробу зрозуміти суть релігійного 
почуття і пришов до висновку, що в 
його основі лежить переживання ек-
зистенціального страху, трепету пе-
ред таємничим і великим Богом.

Здається, що страх Божий пере-
буває за межею раціонального осяг-
нення. Це сфера почуття, пережи-
вання. Однак разом з тим страх Бо-
жий — це фундамент для здорового 
глузду. «Початок мудрості — страх 
Господній, і пізнання Святого — ро-
зум» (Пр.9:10). Неможливо бути му-

дрою людиною, якщо втрачений ду-
ховний вимір життя.

Очевидно, що страх Божий, пе-
реживання Його величі та святості 
— це необхідний для церкви щоден-
ний досвід. Страх Господній лежить 
в основі благочестя. Термін «благо-
честя» цікавий сам по собі. Грецьке 
слово утворене, як і український ана-
лог, з двох частин — благо і честь. Це 
означає — необхідне вшанування.

В українській мові, як і в грецькій, 
антонімом до слова «благочестя» є 
слово «нечестя», яке спочатку озна-
чало — кощунство, осквернення 
святині. Тут йдеться не лише про на-
шу поведінку, але, скоріше, про стан 
нашого серця. Бо ж благочестя — це 
благоговіння перед Богом у всьому, 
що ми робимо, говоримо чи думає-
мо.

В основі богошанування, як ми 
вже сказали, лежить страх Божий, 
благоговійний трепет, захоплен-
ня нашого духа величчю і святістю 
Творця. Важливо розуміти, що страх 
Божий — це не боязнь Його присут-
ності, а боязнь цю присутність втра-
тити, загубити зв’язок з Всевишнім, 
зневажити Духа Святого. «Страх Гос-
подній — ненавидіти зло» (Пр.8:13).

Зрозуміло, що коли Адам злякав-
ся, почувши голос Бога, і заховав-
ся — це був зовсім не страх Божий. 
Що стається з християнином, коли 
він входить в Божу присутність? Пер-
ший наслідок — священний трепет. 
Другим наслідком стає «німота». 
Більшість слів нашої мови здаються 
нам у цьому стані порожніми і навіть 
вульгарними. Мовчазне стояння пе-
ред Богом є в таку мить найкращою 
молитвою.

Чого так не вистачає нашим єван-
гельським церквам? Благоговійної 
тиші й урочистості, глибокого по-
клоніння перед величчю Бога. Наше 
ставлення один до одного, до мо-
литви, до самого ходу богослужін-
ня часто недбале, панібратське. Це 
взагалі не схоже на те, що апостол 
Павло називає звершуванням «свя-
тині в страху Божому». Необхідно 
повернутися до усвідомлення: те, 
що звершується в церкві, є священ-
нодією. 

У Старому Заповіті люди усвідом-
лювали, що визначені дні, речі, по-
дії, дії освячені (відділені для Бога). 
У погляді сучасних євангельських 
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християн на життя й церкву відбула-
ся майже повна десакралізація. Ми 
розучилися сприймати, розпізнава-
ти священне і священнодіяти.

Як почувалися люди перед Богом 
у Старому Заповіті? Як почувалися 
левити, що несли ковчег Господній? 
Можна, звичайно, сказати, що їхній 
досвід не підходить новозаповітним 
віруючим. Та чи повинен Новий За-
повіт в цьому сенсі відрізнятися від 
Старого?

Автор Послання до євреїв пише: 
«Бо ви не приступили до гори до-
тикальної та до палючого огню, і до 
хмари, і до темряви, та до бурі, і до 
сурмового звуку, і до голосу слів, що 
його ті, хто чув, просили, щоб біль-
ше не мовилось слово до них. Не 
могли бо вони того витримати, що 
наказано: Коли й звірина до гори 
доторкнеться, то буде камінням по-
бита. І таке страшне те видіння бу-
ло, що Мойсей проказав: Я боюся й 
тремчу! Але ви приступили до гори 
Сіонської, і до міста Бога Живого, до 
Єрусалиму небесного, і до десятків 

тисяч Анголів, і до Церкви перво-
роджених, на небі написаних, і до 
Судді всіх до Бога, і до духів удоско-
налених праведників, і до Посеред-
ника Нового Заповіту до Ісуса, і до 
покроплення крови, що краще про-
мовляє, як Авелева. Глядіть, не від-
вертайтеся від того, хто промовляє. 
Бо як не повтікали вони, що зрекли-
ся того, хто звіщав на землі, то тим 
більше ми, якщо зрікаємся Того, Хто 
з неба звіщає, що голос Його захитав 
тоді землю, а тепер обіцяв та каже: 
«Ще раз захитаю не тільки землею, 
але й небом». А ще раз визначає за-
міну захитаного, як створеного, щоб 
зосталися ті, хто непохитний. Отож 
ми, що приймаємо царство непохит-
не, нехай маємо благодать, що нею 
приємно служитимемо Богові з по-
божністю й зо страхом. Бо наш Бог 
то палючий огонь!» (Євр.12:18-29).

Очевидно, що новозавітне слу-
жіння не тільки не скасовує страху 
Божого, але вимагає ще більшої по-
божності. Однак як її можна досяг-
нути? Серця ж не зміниш зусиллям 

волі. Необхідне втручання ззовні. 
Істинне благоговіння перед велич-
чю Творця народжується в нас тоді, 
коли Він благоволить відкрити нам 
Себе.

Парадоксально, але тут є зворот-
на залежність. З одного боку, тільки 
богоявлення, «відчуття Бога» здатне 
привести людину у стан страху Бо-
жого і благоговіння. З іншого боку, 
тільки той, хто боїться Бога, може 
увійти в повноту Його присутності.

Однак перед нами не замкнене 
коло, а спіральні сходи, що ведуть у 
Небеса. Господь кличе нас до Себе. 
Ми робимо крок до набуття страху 
Божого, коли приходимо до Нього 
такими, які ми є, з нашими гріхами, 
немочами, сумнівами. Усе почина-
ється з визнання власної неспро-
можності. «За смиренням іде страх 
Господній» (Пр.22:4). Страх Божий 
передбачає граничну чесність та щи-
рість перед Всевишнім і перед са-
мим собою. Бо ж тут людина зустрі-
чається з Реальністю, перед лицем 
якої неможливо бути фальшивим.

Є така приказка: «Ласкаве те-
лятко двох маток ссе». Буквальний 
зміст її дуже простий: неноровисте 
теля біля однієї корівки постояло, 
вим’я посмоктало. Потім, ніби не-
нароком, «соромливо» підійшло 
до іншої, постояло, потопталося на 
місці, потерлося поруч... і... вже біля 
іншого вимені. У моральному сен-
сі в цьому прислів’ї йдеться про те, 
що люди вміло уникають конфлікту, 
розумно користуються своєю здат-
ністю делікатно змовитися з ким за-
вгодно і скрізь знаходять свою ви-
году.

Пародійну спробу такого, тільки 
в духовному сенсі, ми іноді може-
мо спостерігати й у християнстві. У 
деяких людей їхні смиренні слова й 
поведінка насправді ніщо інше, як 
завуальовані лестощі Богові й по-
казне самоприниження. О, вони аб-
солютно не конфліктні люди! Вони, 
саме навпаки — навіть дуже тихі й 
покірливі люди, ті, що плачуть, за 
заповідями блаженства, над своєю 

недосконалістю. «Господи, — ка-
жуть вони у своїх смиренних молит-
вах, — прости мені грішному! Я зно-
ву згрішив! Жалюгідний я, Господи, 
знаю! Нема мені виправдання! Та я 
й не виправдовуюся... Скільки мож-
на?! Каюсь і грішу, каюсь і грішу... 
Чесно, Господи, уже й не сподіваю-
ся на Твоє прощення... Так, роблю 
боязкий крок назустріч... Може, ще 
знайдеться для мене хоч дещиця 
милості...»

Дуже духовно, правда?! А зна-
єте, що за всім цим стоїть? Сенс цьо-
го релігійного «спектаклю» такий: 
«Ну, нехай цьому доброму простаку 
Богові дістануться лаври милосерд-
ного «простителя моїх гріхів». Голо-
вне, що я можу жити так, як хочу, і 
небо тримати в полі свого зору. Грі-
шити мо-о-жна, це правда! Треба 
тільки потім вміти «правильно» по-
каятися!» Тож такі люди уявляють 
Бога «утилізатором» їхніх гріхів. І 
так, загалом і в цілому, і світом ско-
ристався, і в рай не спізнився! Таке 

собі ласкаве духовне телятко...
На жаль, треба визнати, це є «ті-

ньовим» богослов’ям величезної 
кількості тих, хто називає себе хрис-
тиянином. Бог потрібен їм лише для 
того, щоб не боятися Його правед-
ного гніву за гріх. Тому, думають 
вони, треба... якось... уживатися... 
Тут справа така — треба миритися з 
усіма: і зі світом, і з Богом. А як по-
іншому? По-іншому не прожити...

Апостол Петро пише про це дуже 
просто і ясно: «Він (Христос) гріхи 
наші Сам підніс Тілом Своїм на де-
рево, щоб ми вмерли для гріхів та 
жили для праведності...» (1Петр.2: 
24). Християнство у своїй суті — це 
не «грішу і каюсь, каюсь і грішу!», а 
«позбувся гріхів» — і так «живи для 
праведності»! Не треба бути «лас-
кавим телятком» з моєї розповіді, 
а раз і назавжди вирішити для себе 
питання панування Христа у своєму 
житті. Я розумію, ми можемо й бу-
демо оступатися. Але хитрувати з 
Богом ще нікому не вдавалося! Так 
що дивися, «телятку», щоб не дове-
ла тебе твоя «ласка» до біди...

Михайло ЮНАКОВСЬКИЙ

Ласкаве телятко... 
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Мені було років із вісім, коли я, 
повернувши з під’їзду в бік катка, 
ковзала по сніговій доріжці в своїх 
білих ковзанах. Помітивши позад 
себе жінку з донькою приблизно 
мого віку, я доклала всіх своїх зу-
силь, щоб незнайомі тітонька й ді-
вчинка оцінили мої успіхи; тому я 
попливла по засніженій сцені, відчу-
ваючи глядача своєю спиною. Через 
мить я почула аплодисменти у фра-
зі: «Дивись, як у дівчинки гарно ви-
ходить!» Мені так захотілося закрі-
пити цей момент слави, що я одра-
зу ж влаштувала показовий виступ, 
і, змахнувши рукою та ногою, без 
ознак грації та витонченості здій-
снила незаплановане приземлення 
на «п’яту точку»...

Бажання виділитися й похвали-
тися вирує в нас із дитинства. Тоді 
ми набивали собі ціну в маленькій 
дитячій пісочниці, а пізніше пере-
містилися в просторі дорослі пісоч-
ниці, факт перебування в яких вияв-
ляв, що дорослішання — не завжди 
найкращі ліки від стійкої свербляч-
ки заявити про себе, видатися кру-
тим, успішним, талановитим і «про-
двинутим».

Бажання похвалитися, як заква-
шене тісто, весь час норовить випо-
взти за межі скромності та зависну-
ти невтримними патьоками, пору-
шуючи авторське право щодо дарів 
і здібностей, як це було у випадку з 
прародичем гордовитої закваски. 
Люциферу було чим гордитися. Він 
так думав. Тому, ще не закінчивши 
мріяти про сходження по службовій 
драбині, по тій же драбині він ско-
тився в протилежний кінець, і мрії 
про самозвеличення завершили 
свій віраж на короткому шляху від 
слави до безслав’я.

Коли талант (чи позиція, досяг-
нення, успіх, перемога) змішується 
з гордістю й «понтами», він почи-
нає смердіти, сяйво — блякнути, а 
сприйняття себе перестає відобра-
жатися в адекватному дзеркалі. 
Пам’ятаєте, як два персонажі Г. Х. 
Андерсена хизувалися один перед 
одним? Перо кричало: «Пише пе-
ро!» Чорнильниця перечила: «Чер-
пають з мене!» Вислухавши супе-

Привид власної значимості
речку цих «значимих» персон, ав-
тор написав притчу про майстра та 
інструмент — про те, що скрипка й 
смичок не значать нічого без Май-
стра.

Ця історія ілюструє один мій улю-
блений вірш з Біблії: «Що ти маєш, 
чого б ти не взяв? А коли ж бо ти 
взяв, чого чванишся, ніби не взяв?» 
Хіба ми щось маємо, чого не отри-
мали від Бога? Він дав, тому ми й 
маємо. Дали нам в руки перо та чор-
нильницю чи скрипку і смичок — ми 
користуємося; не дали — нічим ко-
ристуватися. 

Гордість проявляє себе не тіль-
ки в кричущих формах. Її можна ви-
явити у своєму серці, тихо прихиле-
ному до задоволення від тих дарів, 
якими ви наділені, до задоволення 
від власної потрібності, до ситос-
ті від досягнутого успіху… Недавно, 
проходжуючись біля затоки Тихого 
океану, я спілкувалася з одною жін-
кою. Служіння, яке вони з чоловіком 
розпочали ще в колишньому Союзі, 
достатньо добре виросло і невдо-
взі стало відомим. У ту пору їй зда-
валося, що вони досягли піку, під-
нявшись на вершину гори... А Бог, 
не погодившись із цим, підмітив, що 
Він ще навіть нічого не починав ро-
бити в їхньому житті… І відірвав їх 
від мнимого успіху, знявши з уявної 
найвищої точки гори, переселивши 
в землю, де треба було все почина-
ти з нуля.

Вона ділилася зі мною історією, 
яка певною мірою перекликалася 
з нашою історією, де Бог також за-
вбачливо відключив кнопку швид-
кого успішного старту, відкинув нас 
з чоловіком назад і відправив на, як 
виявилося, необхідну перепідготов-
ку, включивши суворий режим по-
вільної швидкості. І, прощаючись з 
усіма «заслугами перед батьківщи-
ною», ми почали повзти не до фіні-
шу, а до старту.

Іноді Бог забирає нас від дітища, 
яке ми народжували, любили та ле-
ліяли, щоб його очевидний ріст не 
закрутив нам голову, і ми не вдивля-
лися у привид своєї значимості. Ви-
вівши з комфортного задоволення, 
Він мудро поселяє нас у місце по-
ховання нашого імені. Це непросте 
місце, тому що, коли ти перебува-
єш там, люди дійсно забувають твоє 
ім’я. Це й хороше місце, тому що, 
коли Бог тебе звідти забирає, ти ви-
ходиш вже без імені й без претензії 
його мати.

Узявши в супутники смирення, 
не уподібнюючись Перу та Чорниль-
ниці, ми усвідомлюємо, що наші та-
ланти, дари, здібності й успіхи не є 
атрибутами нашого імені, тому що є 
тільки одне Ім’я, яке за всім цим сто-
їть.

Марина МИРОНОВА
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Божа милість + сила волі 

Інтерв’ю
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— Які у вас залишилися спогади 
про дитинство, батьків? 

— Я себе пам’ятаю років з чоти-
рьох. Але в п’ять років зі мною став-
ся серйозний випадок. Ми з сестрою 
відносили сусідам молоко і прохо-
дили повз яр. Там діти грали в таку 
гру. Старші діти сидять в яру, а мо-
лодші рвуть траву і кричать: «Краду, 
краду кавуни, діда не боюся!» Стар-
ші вистрибують і стріляють з луків, 
молодші тікають. Стріли — зі стебел 
соняшника. Коли стріла потрапляла 
в спину дитині, та падала. А я йшов 
навпроти, діти бігли на мене. Стріла 
пролетіла повз всіх дітей і потрапила 
мені в ліве око. Практично відразу 
око витекло. Це найсильніший спо-
гад, що залишився з дитинства. Це 
трапилося 5 травня 1957. 

Коли мені було 8 років, я якось 
зайшов до свого друга, він якраз пи-
сав чорнилом. Я стояв поруч. Діста-
ючи перо з ручки, різким рухом руки 
він влучив мені прямо в праве око. 

Мої батьки були віруючими 
людьми. У сім’ї — 10 дітей. Я був 
другим. Перший раз у житті я почув, 
як батько плаче, — коли він вів свою 
вже повністю незрячу дитину до лі-
карні. 

— Ваша історія вражаюча: як міг 
статися настільки жахливий збіг? 
Як ви самі на той момент сприйня-
ли те, що сталося? Як ви оцінюєте 
це сьогодні? 

— Коли восьмирічна дитина пе-
реживає такі трагедії, вона ще мало 
думає про це. Але коли я подорос-
лішав — років у 14-15 — було дуже 
складно. З одного боку я знав, що 
в Біблії написано: «Люблячим Бога, 
хто покликаний Його постановою, 
усе допомагає на добре». Але як це 

зрозуміти? Мої однолітки вже їзди-
ли на мотоциклах, грали у футбол, 
користувалися всіма благами, які 
дає зір. А я не міг нічого цього роби-
ти. Важкі були переживання... 

Сьогодні ж така моя думка: це 
промисел Божий. Я не знаю, чому 
Бог це допустив! Я був звичайною 
дитиною... Тепер мені — 60. Спосте-
рігаючи за життям, я зрозумів, що 
трапляються такі ситуації, на які не-
має відповіді! 

— Які образи залишилися у ва-
шій свідомості? Що ви пам’ятаєте? 
Як сприймаєте світ? 

— Абсолютно все пам’ятаю! Що 
трава зелена, що небо блакитне, 
що веселка семиколірна, що квіти 
яскраві ... Навіть сни сняться, як ніби 
я зрячий чоловік. 

Я навчався в школі для незрячих 
дітей та зустрічався зі сліпонародже-
ними. І коли я казав, що в мене тем-
но в очах, то вони не розуміли, що 
таке «темно». Адже для цього треба 
знати, що таке «світло». 

— Вам напевно доводилося зу-
стрічатися з нерозумінням, насміш-
ками? Як ви це переживали? 

— У дитинстві мені дуже боляче 
було! Дуже гірко! Але, коли дорос-
лішаєш, це якось проходить. Ти ро-
зумієш, що так вже склалося. Нічо-
го вже не зміниш. З цим потрібно 
глибоко змиритися. Інакше — бу-
деш постійно напруженим, а згодом 
озлобишся на Бога й на людей. Я 
працював з незрячими і помічав, що 
дехто озлобився на зрячих людей. 
Вони заздрять, що ті бачать, що об-
ходяться без сторонньої допомоги... 
Інші ж — залишилися життєрадісни-
ми, люблячими. І це з однієї причи-

ни — не пустили гіркоти в своє серце. 
Набагато пізніше я зрозумів, що 

якщо прийняти образу, вона зруйнує 
тебе повністю! А в дитинстві бувало 
дуже боляче. 

— Чому ж ви прийняли саме та-
ке рішення — не образитися на до-
лю? Звідки взяли сил? Хто вас під-
тримував? 

— Ну, по-перше, я виховувався в 
християнській сім’ї. Відвідував бого-
служіння. У 16 років — покаявся. У 
18 років — став членом церкви. І, 
коли Господь увійшов у моє життя, 
ставлення до життя стало змінюва-
тися. Образливість, жаль стали від-
ступати. Бог дав сили не приймати 
багато чого близько до серця. Дух 
Святий став зцілювати душевні ра-
ни. Я думаю, що це — шлях смирен-
ня. Коли змиришся — Бог буде бла-
гословляти. 

І, крім того, був момент, коли я 
відчув своє покликання. Покликан-
ня — проповідувати Євангелію. Я 
не знав — як. Незрячому хлопцю 
— проповідувати? Я пам’ятаю свою 
першу проповідь, як це було хвилю-
юче... Серед усіх труднощів життя я 
зрозумів, що Бог — закликає мене 
до служіння! 

— Ви могли б описати перший 
доторк Бога до вас? 

— Це було 30 червня 1968. Пре-
світер, закінчуючи зібрання, закли-
кав до покаяння. Мені ніколи не 
доводилося брати участі в грубих 
гріхах. Але Дух Святий настільки 
сильно торкнувся мене, я усвідомив 
себе таким грішником, що мені на-
багато легше було покаятися, ніж за-
лишатися жити з тими небагатьма, 
але гріхами! Після покаяння мир і 
тиша ввійшли в моє серце. 

Звичайно, це не означає, що я 
відразу став ідеальним. Було багато 
боротьби, зокрема — з дратівливіс-
тю. Я був дуже запальним. Особли-
во важко переносив нетямущих і 
повільних людей! Я намагався стри-
мувати себе, ніколи не кричав. Але 
всередині — все клекотіло! Бог по-
силав мені вчителів терпіння додо-
му, так що мені не доводилося на-
віть нікуди ходити. 

— Як розвивалися ваші стосунки 

Віктор Куриленко — відома особа в християнстві, й не тільки україн-
ському. Учитель Біблії, затребуваний спікер християнських конференцій, 
публіцист, поет, теле- і радіоведучий, духовний наставник. Автор книг 
«Наше «Нове життя»та «Життя, віддане Богу», поетичної збірки «Життя», 
а також багатьох дисків із біблійним вченням. Основними напрямками 
консультування та викладання Віктора Павловича є: «Щаслива сім’я», 
«Вчення про Святого Духа», «Демонологія». 

Віктор Куриленко — людина непростої долі. Але, всупереч багатьом 
пережитим нещастям, він називає себе щасливим. Всупереч багатьом 
перешкодам і випробуванням, він зумів не тільки сам не зламатися, а й 
допомогти піднятися багатьом іншим людям. Як людина з обмеженими 
можливостями змогла досягти успіху? І чому безліч повноцінних людей 
живуть у поразці? Про це та інше — у нашому інтерв’ю. 
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з Богом і які вони тепер? Ким є Бог 
для вас? 

— Людина зустрічається з Богом 
спочатку як зі Спасителем. Ми пізна-
ємо, що Він взяв наші гріхи на Себе. 
Що Його кров очищує нас. Але піз-
ніше, протягом 40 років Він ставав 
для мене Паном. Це вже трохи інше. 
Спасителю ти просто вдячний за по-
рятунок. Пан — це особистість, якій 
ти служиш. 

Деякі люди зупиняються на пер-
шому етапі. Бо не хочуть служити 
Йому як Пану. Іноді, виконуючи Бо-
жу волю, ми боїмося, що Він забуде 
щось зробити в нашому житті. Але 
Божа воля — добро, приємність та 
досконалість. Блага воля — це коли 
Він Спаситель твій. А ось досконала 
— коли Він твій Пан! 

Цей процес відбувається повіль-
но. Але сьогодні я хочу служити Йо-
му. Це сенс мого життя. 

— Що ви маєте на увазі, назива-
ючи Бога Паном? Чи немає в цьому 
якогось приниження, гніту? 

— Ні! Що стосується традиційно-
го значення слова «раб» або «слуга» 
— це практично відсутність власної 
волі в людини. Але коли служиш Бо-
гу, то всередині у тебе радість. Ти це 
робиш із задоволенням. Тобі добре! 
Ти маєш мир, внутрішню втіху. 

Коли Бог входить у серце, там на-
стає рай! І, більше того, коли Бога 
немає в серці — скільки б доларів, 
євро не мав — твоя душа буде мета-
тися. 

— Як позначилася втрата зору 
на вашій особистості, на тому, ким 
ви є сьогодні? 

— Я не знаю, як би склалася моя 
доля, якщо б я бачив... Чи не спітка-
ла б мене доля блудного сина? Але 
Бог відкрився мені, став давати од-
кровення, я почав проповідувати... 
Згодом я багато працював на радіо. 
Став писати книги. Бог відкрив мені 
Свої духовні скарбниці. 

І тому це правда: «Хто любить Бо-
га, тим усе допомагає на добре»! Не 
завжди на радості. Але на добре — 

тя, інші ж, маючи все, ні до чого не 
прагнуть і нічого не досягають? 

— Є кілька причин. Перша — це 
лінь. Дуже поширений гріх. Людина 
живе для свого задоволення. Є три 
«любства», які терзають людство, — 
самолюбство, грошолюбство і слас-
толюбство. 

Наступний момент — має бути 
твердою воля людини. Так, Бог дає 
і благословляє. Але, як сказав одно-
го разу Христос: «Я хотів вас зібрати 
як пташка пташенят, але ви не захо-
тіли!» Бог кожному дає можливість. 
Але проблема в тому, що в христи-
янстві — безліч безвольних, нерішу-
чих людей. Потрібно бачити перед 
собою мету. Якщо людина бажає 
служити Богу і непохитна в цьому, 
Бог обов’язково благословить. 

— Тобто, ви вважаєте, що хрис-
тиянин повинен мати силу волі? 
Непопулярна думка. Часто вчать ін-
шому — покладатися на Бога, а не 
на власні сили... 

— Обов’язково! Правильно — 
сподіватися на Бога. Але ось яка 
ситуація. Написано: «Свого язика 
бережи від зла!» Ну, молись. Ну, по-
стися. Але якщо не будеш свого язи-
ка стримувати — це воля — то успі-
ху не буде! Або, наприклад: «тікай 
від блуду», «не кради»... Це дія во-
лі. «Не стосуйтесь до віку цього, але 
перемініться оновленням розуму». 
А багато віруючих взагалі над розу-
мом своїм не працюють, не хочуть 
стежити, що робиться в них у голові. 
І звідси проблеми. Воля — це відгук 
на те, що сказав Бог. Знайдіть вольо-
вого християнина — і побачите, що 
Бог його благословляє. 

— Як це виховати в собі? Хтось 
скаже: а я не можу, наприклад, не 
красти! 

— Є два методи навчання. Пер-
ший: ти застосовуєш волю і не кра-
деш. Другий: якщо крадеш, то є до-
вга рука закону. Соломон сказав: 
«розумному — догану, а нерозумно-
му — палицю». Вибирай: слухатися 
Бога чи випробувати «вогняні стеж-
ки», на яких наплачешся. І зрозумі-
єш: чужого — не бери, біда буде! 

— Але зараз ви говорите про 
шлях Закону: заборона і покарання 
у разі непослуху. Але ж відомо, що 

НЕ ДАЙ НАМ, БОГ...
 
Не дай нам, Бог, быть там, где нас не ждут,
Где нас не любят, лицемерят, врут,
Где сердце наше, чуя эту ложь,
Как рана ноет и бросает в дрожь.
Не дай нам, Бог, Иуду повстречать,
Кто нас готов за серебро продать.
Пилата нам не дай, Господь, в судью,
И сердце Ирода Ты не пошли царю.
Не дай нам, Бог, мошенников в церквах!
Елей и мед блестит на их устах,
И жертвам всем они сулят добро,
Но их ведет в погибель серебро.
Не дай нам, Бог, коварного в пути,
Чтобы долиной плача с ним идти.
Убьет он веру нашу не за грош,
Ты посмотри — он точит уже нож.
Не дай нам, Бог, самим жить без стыда
И не бояться Твоего суда,
Торгуя совестью из-под полы-,
Ослепнуть и умолкнуть за дары.
Но дай нам, Бог, Твою лишь волю знать,
И в своих ближних слезы замечать.
Нафанаила сердце нам пошли,
Чтоб нам и жить, и умереть в любви.

Виктор Куриленко

завжди! 

— А якби ви могли 
щось змінити, прожи-
ти по-іншому?.. 

— Ні. Хоча є речі, 
про які шкодую. У мо-
лодості були випадки, 
які, проаналізувавши з 
висоти прожитого жит-
тя, думаєш: там треба 
було м’якше вчинити, 
там варто було бути 
більш милосердним... 
Юнацька гарячність 
часто приносить за-
йві проблеми. Стаю-
чи старшим, набуваєш 
більше милосердя до 
людей. 

— Якщо відверто зі-
знатися, ви належите 
до тих людей, з яких 
хочеться брати при-
клад. Але таких осо-
бистостей чомусь не-
багато. Як ви вважаєте, 
чому одні люди, не ма-
ючи зору або якихось 
ресурсів, всупереч 
усьому, проживають 
яскраве успішне жит-
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цей метод не вирішив проблеми 
гріха... 

— Так. Але в часи Старого Запові-
ту не було тієї благодаті, яку ми має-
мо в Христі Ісусі! 

— Тобто, без Бога це неможли-
во? 

— Неможливо! Своїми силами 
цього не зробиш. Але й Бог не діяти-
ме, якщо ти не хочеш. Навіть якщо 
ти прийняв Ісуса як особистого Спа-
сителя і хрещений Святим Духом. 
Бог дає силу, але зробити це пови-
нна людина. Так, можна все життя 
простояти біля свого «Лексуса», як-
що не сядеш за кермо й не повер-
неш ключа. 

— Повертаючись до питання по-
кликання, що б ви порадили моло-
дим людям? Як знайти себе, своє 
місце в житті й не помилитися? 

— Бог покликав Мойсея, а він не-
дорікуватий. Бог покликав Єремію, а 
він молодий. Але це були люди з вог-
нем всередині. Бог покликав Павла 
під час гоніння, яке він коїв. Але це 
був вольовий чоловік. І він відразу ж 
запитав: «Господи, що накажеш мені 
робити?» Що ж відбувається в наш 
час? Людина тільки покаялася і ка-
же: «А тепер, Господи, наказую Тобі: 
моє життя влаштувати — раз, гроші 
дати — два, будинок — три, машину 
— чотири...» Споживацьке мислен-
ня — проблема сучасності! 

Якщо Бог закликає тебе служити 
співом, Він обов’язково дасть тобі 
голос. Якщо до телевізійного слу-
жіння закликає — дасть камеру й мі-
крофон. Також Він дасть тобі спрагу 
робити саме це. Як при одруженні — 
дівчат багато, але ти відчуваєш, що 
ця — твоя! 

У своєму покликанні ти — як ри-
ба у воді. Це означає, що і тобі до-
бре, й іншим з тобою добре! І у твоє-
му служінні повинен бути успіх. 

— Все-таки важко зробити пер-
ший крок, коли ти ще не впевне-
ний. Це ж потім уже Бог дає «каме-
ру і мікрофон». Але поки Петро не 
ступив на воду, вона не стала твер-
дою... 

— Ну, треба шукати. Пробувати в 
різних напрямках, поки не відчуєш, 
що вода — дійсно тверда і ти не то-
неш. Якщо залишишся в човні, то ні-

коли не пройдешся по воді! 

— Розкажіть, будь ласка, про ва-
шу сім’ю. 

— Я познайомився з Тамарою в 
Слов’янську. Вона приїхала з Астра-
хані. Читала вірші на зібранні. Ди-
вовижна річ ця любов... Якось усе-
редині відчуваєш, що ця — твоя! Я 
молився, щоб Бог влаштував моє 

і розуміють тебе. 

— Які миті життя були для вас 
найщасливішими? 

— Напевно, момент покаяння, 
хрещення Духом Святим. А також — 
весілля й народження дітей. 

— Яке заняття приносить вам 
найбільше задоволення? 

життя. Поїхав в Астрахань 
і зважився зробити пропо-
зицію. Дух Святий сказав 
у моєму серці: вона буде 
твоєю дружиною. Іноді Бог 
дає мені такі одкровен-
ня, але я ніколи не шукаю 
їх. Коли Бог хоче, Він Сам 
каже. Вона відповіла, що 
згодна, але без батьків-
ського благословення — ні-
коли не піде заміж. А бать-
ки сказали: нізащо і ніколи! 
Вона написала мені листа 
з відмовою... Це були най-
важчі дні в моєму житті. Я 
плакав перед Богом! Було 
дві проблеми. Перша: хто 
ж мені тоді говорив? Дру-
га: як втратити людину, 
яка вже стала улюбленою? 
Через деякий час мати мо-
єї дружини почула голос, 
який сказав їй не противитися цьому 
шлюбу. А батькові ві сні ангел сказав 
те ж саме. Вона подзвонила мені й 
каже: не знаю, що робити. А я кажу: 
давай 15 червня зробимо весілля. 
Ми разом уже 33 роки. У нас двоє 
дітей і п’ятеро онуків. 

На мій погляд, чоловік може 
відбутися тільки тоді, коли в ньо-
го вдома все добре. Якщо дружина 
підтримує свого чоловіка, вона дає 
йому можливість розкритися. Для 
сімейного життя дуже важливо ма-
ти помічницю, яка тебе розуміє. По-
перше, вона дає мені можливість 
виконувати служіння. Вона допо-
магає мені готуватися до проповіді. 
Але найголовніше — це атмосфера 
вдома. Після важкого дня ти можеш 
повернутися в тишу й спокій. Це ба-
гато що означає. Моя дружина — 
благословення для мене. 

— Ви — щаслива людина? Що 
для вас щастя? 

— Думаю, так! Щастя — знати Бо-
га, мати дружину, дітей, які люблять 

— Проповідь Євангелії — коли 
вона знаходить відгук у душах лю-
дей. Коли люди приходять до Бога, 
звільняються від демонічного впли-
ву. Коли сила Божа робить людей 
щасливими. 

— Яку рису ви найбільше цінує-
те в людях? 

— Вірність. 

— А яку рису найбільше не лю-
бите? 

— Лукавство, хитрість. 

— Чого досягнувши, ви могли б 
сказати: я задоволений результа-
том свого життя? 

— Я не знаю такої точки, де я міг 
би себе відчути задоволеним. Хоті-
лося б сказати наприкінці життя: біг 
закінчив, віру зберіг!

Розмовляв
Дмитро ДОВБУШ
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Cьогодні багато речей в церк-
ві нас дратують. Але нас повинно 
більш хвилювати те, що Бог вважає 
непристойним. Мене вже не дратує 
дзвінок телефону під час служіння. У 
ХХІ столітті це стало майже нормою. 
Але зізнаюся, що був вражений, ко-
ли нещодавно проповідував, а жін-
ка, яка сиділа в третьому ряду, коли 
задзвонив телефон, дістала його з 
сумочки й довго розмовляла, наче 
вона була в салоні краси.

Цей випадок спонукав мене по-
ставити питання на Фейсбуці. Я по-
просив своїх друзів поділитися сво-
їми розповідями про непристойну 
поведінку в церкві. Це викликало 
шквал прихованого невдоволення 
шелестінням обгортками від м’ятних 
цукерок, гучною музикою, поганим 
запахом шкарпеток (так, хтось роз-
зувся під час служіння), неслухняни-
ми дітьми, святими, які попивають 
каву, і прихожанами, які намагають-
ся закінчити речення своїх пасторів 
під час проповідей.

Проаналізувавши відповіді, я 
склав такий список найнепристойні-
ших учинків у церкві.

10 
непристой-

ностей, 
які люди 
роблять 
у церкві

1. Розмови під час богослужіння.
2. Відправка смс чи перегляд веб-

сайтів під час служіння (один чоло-
вік написав, що бачив, як люди на-
віть грали у відеоігри на своїх теле-
фонах).

3. Сон — чи навіть хропіння! — 
під час проповіді.

4. Підстригання нігтів під час бо-
гослужіння. (Я здивувався, що дуже 
багато людей вказали на це. Один 
навіть написав, що звукооператор у 
його церкви зазвичай стриг нігті під 
час проповіді, і цей звук було чути з 
колонок).

5. Розмови по телефону.
6. Постійне вставання і ходіння 

по залу, ходіння в туалет.
7. Залишання служіння ще до йо-

го закінчення, особливо під час мо-
литви.

8. Плач немовлят на служінні.
9. Жування жуйки (один із друзів 

сказав, що особливо дратується, ко-
ли люди «жують жуйку, як козли»).

10. Публічний прояв любові. 
(Один чоловік жалівся на сімейну 
пару, яка любила масажувати один 
одному спину під час поклоніння).

Це були найбільш поширені від-
повіді. Було ще декілька моментів, 
про які люди часто згадували в моє-
му ненауковому опитуванні. Людям 
не подобалося, коли (1) «людей зу-
мисне штовхають, щоб вони впали 
на підлогу під час молитви за них»; 
(2) «говорять «Амінь» по 100 разів 
під час проповіді»; (3) «беруть собі 
здачу з тарілки для пожертвувань»; 
(4) «нецензурно висловлюються в 
церкві» (я не просив наводити при-
клади!); (5) «п’ють напої протягом 
усього служіння».

Коли я роздумував над цими зау-
важеннями, то не міг не запитати се-
бе: що ж Бог вважає непристойним? 

Я не вважаю, що Його дуже дра-
тує крик немовлят чи непосидючі 
діти. Я також не вважаю, що Бога 
ображає те, що дружина й чоловік 
можуть виявити в церкві ніжні по-
чуття один до одного. І, звичайно ж, 
Бог співчуває тим, чий сечовий міхур 
змушує їх ходити в туалет частіше, 
ніж інших.

Декому з нас треба простіше до 
всього ставитися і виявляти поблаж-
ливість до тих, хто спізнився, до не-
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спокійних дітей, до тих, хто жує жуй-
ку, до молодих матерів з немовлята-
ми і людей, яким потрібно встигнути 
на роботу в неділю рівно о 13:00.

Але коли я читаю Біблію, там од-
разу стає зрозуміло, що Богу не по-
добається, коли люди відмовляють-
ся звертати на Нього увагу в той час, 
коли Він говорить. Він закликає нас 
до того, щоб слухати. Мойсей сказав 
євреям, що вони будуть мати благо-
словення, якщо будуть слухатися Бо-
жих заповідей (див. 5 М.11:27). Со-
ломон сказав, що, коли ми йдемо в 
Божий дім, то повинні бути «більш 
готові до слухання, ніж до жертво-
приношення» (Екл. 5:1).

Ісая сказав, що Бог спонукав «слу-
хати, як учень» (Іс. 50:4), у той час, як 
Єремія дорікав Ізраїлю що «вони не 
послухали, й вуха свого не схилили» 
(Єр. 17:23). І коли Ісус був прослав-
лений у момент Свого Преображен-
ня, Отець сказав: «Його слухайте!» 
(Лк. 9:35). Ми ніяк не зможемо до-
годити Богові чи бути Його вірними 

послідовниками, якщо не навчимо-
ся слухати.

І все ж нині ми живемо в культурі, 
яка не дозволяє нам зосереди тися. 
Ми робимо кілька справ одночасно 
і постійно недосипаємо. Ми блукає-
мо по інтернету, коли дивимося те-
левізор; ми пишемо смс за кермом; 
ми відповідаємо на телефонні дзвін-
ки, коли спілкуємося з друзями. Дея-
кі люди навіть стикаються один з од-
ним, йдучи по вулиці, тому що вони 
надто зайняті, шукаючи інформацію 
в своєму телефоні й не бачачи такої 
ж людини, яка йде їм назустріч, ро-
блячи те ж саме.

Ми настільки зосереджені на 
всьому, що не можемо повністю зо-
середитися на чомусь одному. Іно-
ді мені здається, що постійне збіль-
шення кількості ресторанів швид-
кого харчування, солодких напоїв, 
дисків з фільмами, які можна взяти 
напрокат, смартфонів та програм но-
вин, які йдуть по 24 години на добу, 
перепрограмовує наш мозок, щоб 

ми не могли зосередитися на справ-
ді важливому. Ми перетворюємося 
в зомбі засобів масової інформації.

Я не проти нових технологій. Але 
ми можемо втратити мистецтво бу-
ти учнем, якщо не розвинемо в собі 
звичку уважно слухати. Це означає, 
що коли ми приходимо в церкву, то 
повинні не тільки відключити свої 
мобільні телефони, але й відключи-
тися від всіх інших справ, які відво-
лікають нашу увагу, щоб ми могли 
зосередитися на тому, що Бог каже 
нам через проповідника, пісні по-
клоніння, молитви й тихий, ніжний 
голос Святого Духа.

Будь ласка, не будьте невихова-
ними з Богом. Не ходіть формально 
в церкву. Ідіть і слухайте там слово 
Господа. Не розмовляйте, не пишіть 
смс, не спіть і не відповідайте на те-
лефонні дзвінки, коли Він говорить. 
Слухайте Його так, ніби все ваше 
життя залежить від цього.

 Дж. Лі Грейді

Як важливо, щоб кожен член ті-
єї чи іншої помісної християнської 
церкви не був просто прихожани-
ном, у ролі стороннього глядача, а 
переживав присутність Духа Свято-
го. Кожен приходить на служіння і 
чекає дії, руху від Духа Святого.

Але важливо знати, що Дух Свя-
тий — толерантна і суверенна особа. 
Суверенітет Божий не є Його недо-
торканістю (як інколи малюють свій 
суверенітет люди чи держави), на-
впаки, Бог бажає, щоб кожна люди-
на не тільки доторкнулася до Нього, 
а й сповнилася Духом Божим. «Дух 
дихає, де хоче, і Його голос ти чуєш, 
та не відаєш, звідкіля він приходить, 
і куди він іде. Так буває і з кожним, 
хто від Духа народжений» (Ів. 3:8). 
Мало того, щоб лише почути голос 
Духа Святого, важливо пережити 
особисто Його присутність, дію. Але 
ми не можемо диктувати Богу! На-
писано, що Він дихає, де хоче. Деякі 
християни намагаються оперувати 
Духом Святим, вказуючи Богові, як 
Він повинен зробити. Для цього на-

Дух дихає, де хоче
віть цитують Слово Боже, що ось так 
написано, і —  «Боже, Ти повинен 
так і так зробити...». Не ми вказуємо 
Богу! Насамперед, кожен христия-
нин повинен навчитися смиренню, 
навчитися просити в Бога милості. 
Ми молимося щодня: «Отче наш, 
нехай буде Твоя воля…». Божа воля, 
але не наша. 

Одного разу до Ісуса Христа пі-
дійшла людина, хвора на проказу 
(див. Мт.8:2). Той прокажений бла-
гально звернувся до Сина Божого: 
«Господи, якщо хочеш, можеш ме-
не очистити!». Він не сказав «якщо 
можеш», він знав, що Христос може 
все. «Якщо хочеш…» І що зробив 
Христос? Він доторкнувся до про-
каженого і сказав: «Я хочу, будь чис-
тий!» Я вірю, що й сьогодні лунає 
голос Христа: «Я хочу, щоб ти став 
чистим!» Дух Святий бажає дотор-
кнутися до тебе. Можливо, ти від-
чуваєш тиск гріха, відчуваєш себе 
прокаженим як той чоловік. Хрис-
тос каже: «Я хочу, щоб ти прийшов 
до Мене, щоб ти став чистим. Я хочу 

доторкнутися до тебе».
Я був на конгресі Церкви ХВЄ у 

Львові, в останній день було бого-
служіння, я просто фотографував 
події на прохання братів, і навіть не 
сподівався, що щось станеться осо-
бливе. Але в якусь мить щось зміни-
лося, прийшло віяння Духа Святого. 
Зійшов Дух Святий. Я покинув фото-
камеру, і сльози полилися, і полила-
ся молитва. Ніхто з присутніх не був 
байдужим, бо діяв не проповідник, 
а діяв Дух Святий. Я повернувся до-
дому, включив відеозапис того бо-
гослужіння, сподіваючись пережи-
ти знову те, що було. Але дивитися 
запис служіння – це не означає бути 
в тому служінні. Пересвідчився: як 
важливо бути безпосередньо в жи-
вому спілкуванні – в церкві. Лише 
тоді зрозумієш, відчуєш, пережи-
веш. Нам важливо бути в присутнос-
ті Божій, де діє Дух Святий. 

 
Геннадій АНДРОСОВ
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Притча про доброго самарянина на вірменський мотив 
«Спочатку до мене ставилися дуже насторожено, — говорить 

Сано. — Питали: «Ти хто такий? А це що — отруєне? Ти ж не наш, 
чого ти це робиш?» У людей були підозри. Я казав: «Ми робимо 
це ради Ісуса. Навпаки, ми ще й молилися за цю їжу, щоб Бог її 
очистив!» Десь місяць-півтора я ходив за цими людьми, а потім 
вони вже самі збиралися. Побачать машину «Відвага» — і вже тут 
як тут! Десь три місяці ми суто годували людей, не проповідували. 
Одного разу я запропонував їм послухати пісню. Заспівав вірмен-
ською мовою. Згодом ми завоювали їхню довіру. Вони зрозуміли, 
що ми не хочемо їм зла, що ми не тільки говоримо й обіцяємо, а 
й робимо.

Я ходив до мера, просив приміщення. Один раз, другий... Каже: 
«Немає нічого». Коли я мав іти втретє, ми молилися, були в пості. 
Всю дорогу я просив у Бога, щоб дав мудрості в розмові. І Бог на-
гадав мені притчу про доброго самарянина. Кажу: «Володимире 
Євгеновичу, у мене є слово до вас!» — «Яке слово?» Розповідаю 
йому цю притчу й продовжую: «Не розумію, чому цей самарянин 
— чужа людина — став ближнім для побитого чоловіка. Так само 
не розумію, чому в Рівному 300 000 українців, а Бог спонукав од-
ного єдиного вірменина займатися цією справою!»

А тепер про дійових осіб. Як ви зрозуміли, добрим самаряни-
ном у сучасній інтерпретації євангельської притчі є ніякий не са-
марянин, а справжнісінький вірменин Сано Гукасян. А в ролі гос-

Ось чоловік — дивної зовнішності, див-
ної мови, дивної простоти, дивної само-
відданості, дивної ефективності. Інозе-
мець, та чомусь зрозуміліший за багатьох 
співвітчизників. Досить жорсткої натури 
— кавказька-бо кров тече в жилах. І, як не 
дивно, водночас м’який і добродушний 
— омитий-бо кров’ю Христа. І ще... Щось 
«тигряче» у його імені — мабуть, теж не 
випадково!

У цій короткій передмові я спробував 
висловити ті емоції, які виникають, ко-
ли я чую ім’я Сано Тиграновича Гукасяна. 
Та, очевидно, мені не вдалося передати і 
10% з них. Бо чоловік, про якого йтиметь-
ся далі, може бути хрестоматійним при-
кладом неординарності, почуття гумору й 
цілеспрямованості «в одному флаконі». А 
служіння, засноване ним — кидає виклик 
багатотисячним українським церквам, які, 
маючи колосальні ресурси, часто лиша-
ються осторонь нужденних людей, ніби 
повторюючи запитання 2000-річної дав-
ності: «Учителю, а хто мій ближній?»

Відвага
не пройти

мимо

Дорогами милосердя

Дмитро ДОВБУШ
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завмираю. Не знаю, чи плакати, чи 
сміятися. Червоними літерами на 
білому фоні відчеканено: «Кавказь-
ка». Ну, як вам такий збіг, га? Поче-
кайте, це ще не все...

Якраз коли Сано Тигранович, роз-
повідаючи нам про початок їхнього 
служіння, дійшов до притчі про до-
брого самарянина, прочинилися 
двері кабінету — і ввійшли шанов-
ні гості: старший пресвітер Рівнен-
щини Віктор Боришкевич, старший 
пресвітер Житомирщини Володи-
мир Бричка, директор місії «Добрий 
самарянин» Ростислав Боришкевич і 
— хто б ви подумали — мер Рівного 
Володимир Хомко.

От чого в Сано Тиграновича не 
відбереш — це «пробивної» ціле-
спрямованості. Він саме з тих лю-
дей, які «до президента дійдуть»! 
Так і тут. Спостерігаючи за розмовою 
в кабінеті, складалося враження, що 
в нього з Володимиром Євгенови-
чем — давні теплі стосунки. До ре-
чі, у процесі розмови виявилося, що 
зять мера — також вірменин. Ну, тут 
уже, як кажуть, — «занавєс»!

Підвальна церква
Між безпритульними про це міс-

це кажуть: «Піти до Сано». Сам Сано 
Тигранович його зве «Підвальною 
церквою». «Чому «підвальна»? Є та-
ка книга «Много шума из-за церкви» 

Філіпа Янсі, — пояснює служитель. 
— Там якраз розповідається про та-
ку «підвальну» церкву. Не знаю, як 
вона буде офіційно називатися, але 
поки так».

Стіна невеликого залу, що слу-
жить одночасно і домом молитви, і 
їдальнею, розписана сюжетом на бі-
блійну тему. На ній — пастир, що шу-
кає загублену вівцю. Кафедра тради-
ційно прикрашена дарами осені. Ре-
шту простору займають розставлені 
рівними рядами столи. За столами 
сидять люди. Різні люди — молод-
ші й старші, чоловіки й жінки, краще 
й гірше одягнуті. Тільки очі в усіх — 
якісь схожі! Не знаю чим. Смутком? 
Страхом? Надією? Не знаю...

Усе як в усіх церквах. Хіба тіль-
ки одне... Хоча, зрештою, до запаху 
звикаєш за хвилин п’ять, не більше.

«Сьогодні в нас день подяки, — 
оголошує Сано. — Тому сьогодні 
тільки дякуємо й нічого не проси-
мо... і не крадемо!»

Служіння минуло в теплій ат-
мосфері. Боже слово, пісні, вірші, 
свідчення. На проекторі — історія 
фонду «Відвага» у фотографіях... 
Обов’язкова частина служіння — 
звичайно ж, обід!

На заклик до покаяння вийшло 
4 людини. Сано Гукасян каже: «Я не 
можу не зробити заклику, тому що 
найперше, що потрібне людині — не 

Біографічна довідка:

Сано Тигранович Гукасян народився 24 лис-
топада 1963 року у вірменському місті Кі-
ровакан (сучасний Ванадзор). Працював на-
чальником з постачання у мережі швейних 
ательє. 1985 року одружився на Гаяне Гука-
сян. Сьогодні мають сина та дві доньки. Піс-
ля землетрусу у Вірменії 1988 року подружжя 
було евакуйоване й у 1989 приїхало в Украї-
ну. «Коли дивився, як розходилися панелі, па-
дала штукатурка, не думав, що залишуся 
живим. Але у Бога були наміри, й вони були 
на добро!» — розповідає Сано Гукасян. Через 
життєві труднощі (хворобу матері) він по-
чав пошуки Бога — і в 1993 році став членом 
п’ятидесятницької «Церкви Святої Трійці» м. 
Рівного. На той час його дружина й молодший 
брат уже були протестантами. У 2005 році 
починає видавати газету «Відвага». З 2011 — 
директор заснованого ним же фонду «Відва-
га».

тиниці — заснований ним же благо-
дійний фонд «Відвага», основною 
метою якого є піклування про без-
притульних і малозабезпечених лю-
дей. Щодо священика й левита, які 
пройшли мимо, то до них ми ще ді-
йдемо... Так от, як казав Павло про 
солунян, чия «віра долинула до кож-
ного міста...», так і до Луцька долеті-
ла звістка про «підвальну церкву» в 
Рівному. Та так, що навіть надихнула 
деяких лучан узятися за аналогічне 
служіння. 

Вулиця Кавказька: чи має Бог по-
чуття гумору?

Нам із Юрієм Вавринюком випа-
ла нагода побувати у новоствореній 
церкві фонду «Відвага» на Свято по-
дяки. Те, що воно припало на середу 
— будній день — уже наштовхувало 
на думку, що церква, в яку ми їдемо 
— більш ніж незвичайна. Мабуть, це 
їй передалося від засновника...

На стоянці нас зустрічає дирек-
тор. В очі впадає червона крават-
ка, яка, поєднуючись із символікою 
фондової емблеми, уже встигла ста-
ти візитною карткою Сано. На під-
жаку — круглий жовтий значок «Від-
вага». «Такий видаємо, — пояснює 
служитель, — кожному після третіх 
відвідин фонду!»

При вході — табличка з назвою 
вулиці. Пробігшись очима, раптом 
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тілесна пожива, а духовна. І найбіль-
ше, що бажає дати Бог, — це спасін-
ня душі!»

«Велику справу ви робите!»
«Це дуже добре, що є такий при-

тулок! — каже міський голова Воло-

ність Сано мене особисто вражає. 
Адже він, приготуйтеся рахувати: ре-
дактор газети, проповідник, публі-
цист, весільний ведучий, будівель-
ник, менеджер, директор, душео-
пікун... Не здивуюся, якщо я щось 
пропустив.

що, незважаючи на вік, він успішно 
освоїв сучасні технології. Транслю-
вання проповідей через скайп, вер-
стка газети, відео-спостереження, 
інтернет-сайт, відеозйомка — навіть 
не уявляю, як він усе це встигає!

«Це унікальна церква. І у нас уні-
кальний пастор, — кажуть про Сано 
працівники фонду. — Таких більше 
ніде не має. Він так піклується про 
безпритульних, навіть стриже їх сам. 
Напевно, за себе стільки не думає, 
лягає спати іноді в 4 години ранку. 
Потрібно його цінувати й берегти...»

«Нащо мені твої бомжі?»
Після обіду директор від’їхав у 

справах. Поки його не було, ми всти-
гли познайомитися й поспілкуватися 
з працівниками фонду. Дивлячись 
на результати служіння, розуміємо, 
що все це не просто впало з неба. 
Тому нам цікаво дізнатися, через які 
труднощі й випробування довелося 
пройти засновнику фонду «Відвага».

«Почалося все у 2010 році, — ка-
же Сано. — Хоча натхнення допома-
гати цим людям у мене було й рані-
ше. Співчував, не міг пройти мимо. 
Не раз куплю хліба, розламаю, щоб 
не здали назад в магазин, і дам. Але 
серйозно цим займатися не думав, 
вважав, що на те є спеціальні служ-
би...

Спочатку в мене була ідея просто 

димир Хомко. — Ваш директор, Сано 
Тигранович — людина дуже вольова 
й цілеспрямована! Хочу підтвердити 
те, що вже обіцяв у приватній розмо-
ві з ним: ми дійсно підпишемо угоду 
про оренду приміщення на 20 років, 
обіцяю, що ми закладемо в бюджет 

Це вірменин, відданий служінню 
українському народові. Він навіть у 
розмові каже: «У нас, в Україні». Тут 
він народився знову, тут знайшов 
Господа і вважає Україну своєю дру-
гою батьківщиною.

Ще однією непересічною осо-
бливістю Сано Тиграновича є те, наступного року кошти й від-

ремонтуємо всі комунікації, які 
потрібні. Крім того, зараз ми 
шукаємо програми, через які 
можна було б фінансово допо-
могти вашому фонду. Велику 
справу ви робите! Якби було 
більше таких притулків, було б 
менше знедолених людей. Ба-
жаю усім вам знайти свої сім’ї, 
друзів, аби ви відчували себе 
потрібними в цьому світі, аби 
почували себе так, як почуває 
щаслива людина».

На прощання Сано урочис-
то вручив меру фірмовий зна-
чок, щоправда «авансом», 
адже він поки що побував у 
фонді тільки двічі.

 «Унікальний пастор»
Що не кажіть, а у будь-якій 

справі багато залежить від лі-
дера. І тут фонду «Відвага» не-
абияк пощастило. Багатогран-

40



взяти дозвіл і годувати бездомних у 
церковному підвалі. Питався в різ-
них церквах, але побачив, що нікому 
немає до того діла. Я зіткнувся з не-
гативною реакцією навіть серед слу-
жителів. Один із них сказав: «Нащо 
мені твої бомжі?» Я був вражений. 
Він навіть за людей їх не вважав.

Тоді я зрозумів, що потрібно са-
мому шукати приміщення. Віктор 
Дем’янович, наш єпископ, мене бла-
гословив. Ціль була: робити добру 
справу — годувати безпритульних, 
а в кінцевому результаті — відкрити 
церкву. Бо я ж євангеліст — не можу 
мовчати!»

«За що ти взявся?»
«Я завжди знав, що Бог мене по-

ставив на служіння. Бо на людський 
розум все це виглядає просто пара-
доксально. Через 4 роки після на-
вернення я став видавати церковну 
газету. В церкві 1000 членів — а ві-
рменин випускає українську газету! 
Мені казали: «За що ти взявся? Ти ж 
не вмієш навіть нормально говори-
ти!» Я відповідаю: «Друзі, я й досі не 
вмію нормально говорити, але газе-
та сьогодні виходить тридцятитисяч-
ним тиражем!» У мене немає спон-
сорів-мільйонерів, але Господь не 
залишає! Потім я випускав обласну 
газету «Христос в кожний дім», аж 
потім, у 2005 році, почали «Відвагу».

У мене було достатньо справ, 
які й так займали дуже багато часу. 
Мене рукопоклали на євангеліста 
в Рівненській області, я вважав, що 
моє покликання — їздити, пропо-
відувати, роздавати газети — і крап-
ка. Куди тут ще займатися годуван-
ням? Мені такого навіть в голову не 
приходило. Але Господь зовсім по-
іншому повів».

«Можна й без приміщення году-
вати!»

«Не знайшовши однодумців се-
ред служителів, я довго шукав при-
міщення. Не знав, з чого починати. 
Аж якось приїхав один брат у нашу 
церкву і розповідав, що вони году-
ють «безхатченків», не маючи при-
міщення, просто на вулиці. І в цей 
момент прямо якась завіса упала з 
моїх очей: це ж можна і без примі-
щення годувати! А Бог згодом дасть! 
Я з таким натхненням прибіг додо-
му, кажу до дружини: «Гаяне, буде-

мо годувати!»
Так ми й почали. Мій маршрут 

був: вокзали-підвали-базари... Деякі 
люди, яким я давав порцію, обража-
лися: «Ти що, знущаєшся?» Ну, сам 
виглядає страшно, а виявляється — 
не безпритульний. 

Інколи я був такий знесилений, 
здавалося, зараз упаду. А при діа-
беті треба час від часу щось їсти. Та 

Кожен Божий день
«Кожен Божий день моя дру-

жина готувала ці обіди в нас на ма-
ленькій кухні. Бог давав їй терпіння 
й мудрості, це продовжувалося десь 
півроку. Якось я був у Польщі, і мені 
одна сестра сказала: «Ви кожен день 
годуєте 30-40 людей? Я для своїх чо-
тирьох не встигаю наготувати!»

Я придумав такий спеціальний 

шкода було з’їсти навіть одну по-
рцію — раптом когось ще зустріну. 
Іноді, коли повертався додому й за-
лишалася одна-дві порції, то вже не 
міг піднятися на 5 поверх — прямо 
в машині розпаковував і їв, щоб від-
новити сили.

Та з часом я побачив, що ми захо-
димо в тупик. Бо не можна постійно 
годувати на вулиці. Я молився, щоб 
Бог дав вихід, і завжди мав упевне-
ність, що Він допоможе.

Потроху людей ставало все біль-
ше. Врешті, стало так багато, що ми 
збиралися вже на трьох «точках». 
Одна з них — в центрі біля канце-
лярії православного храму. Якось 
прийшов священик і каже: «Що ви 
робите? Та вони ж насмітять... Во-
ни ж брудні, а тут центр міста!» Від-
повідаю: «Так ми ж і проповідуємо, 
щоб вони стали кращими!» — «Не 
треба!» Коротше, потім СБУ ме-
не почало тривожити. А згодом ми 
об’єднали ці три точки в одну — на 
Набережній».

термоящик і постійно його вдоско-
налював. Картонний ящик, всереди-
ні пінопласт, зверху кришка. Можна 
звечора наготувати, поскладати — і 
зранку гаряче, як кип’яток!»

«Виділяй з того, що маєш!»
«Перший час я дивився на людей 

— приходили голі, босі... Як їм допо-
могти? Зазвичай ми шукаємо спон-
сорів, перш ніж щось робити. А Гос-
подь каже: почни з того, що є! Ти що, 
голодний, босий? Виділяй з того, що 
ти маєш! Вдома почали перебирати 
власні речі: «Так, це ми носимо, це 
ми не носимо...» І так півгардеробу 
віддали. Була одна тільняшка, яку 
мені з Вірменії передали, я її не ду-
же й часто носив. А віддати шкода 
— це ж рідна, з Вірменії. Боротьба 
в мені! І поки розум думав, то ру-
ка вже поклала збоку — віддав. На 
другий день дивлюся — іде хлопець 
у моїй майці. Я його обіймаю, ці-
лую, кажу: «Ти мені близький став!» 
А потім Бог став дуже благословля-
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ти, стали приходити цілі посилки з 
одягом. І з продуктами були пробле-
ми, але Господь завжди посилає все 
вчасно. Бог прихилив серця — один 
брат нам дуже дорогі промислові 
газові плити придбав, іншій — холо-
дильник, інший — морозильну ка-
меру. Бог мене не послав просити, а 
робити. А люди бачать, що потрібно, 
і жертвують.

«Колишнє бомбосховище стало 
Божим сховищем»

«Зрештою, після кількох відві дин 
мерії нам виділили приміщення. 
Точніше, його видавали на конкурс-
ній основі для праці з безпритульни-
ми, але, крім нас, не виявилося ні-
кого, хто захотів би цим займатися. 
Приміщення було у страшному ста-
ні. У перший же день я запросив Ві-

Ольга Саражинська у «Відвазі» вже півтора року. 
Це її пензлю належать картини на стінах притулку, та-
кож вона прикрашає кімнати композиціями з квітів. 
«Увесь дар, вкладений у мене Богом, сюди віддаю, — 
каже Ольга Миколаївна. — Хочеться, щоб було гарно. 
Хочеться, щоб ці знедолені люди бачили красу, а не ті 
смітники! Щоб вони тягнулися до чистоти. Минулого 
року вирішувалося питання, кому чергувати в притул-
ку. Я відразу погодилася. І знаєте що? Я вже й додому 
не хочу йти. Буває, і зайду щось узяти, побуду з півго-
дини — і більше не можу. Все мене сюди тягне... Тут 
мій дім!» Просимо сестру розповісти, як її шлях пере-
тнувся із служінням фонду.

«Я все пам’ятаю! За цих півтора року — я кож-
не слово, кожен погляд, кожен рух пам’ятаю. Я живу 
цим! Заждіть, я зберуся, бо буду плакати (плаче)...

Сюди приходять люди, які просять шматок хліба, 
яким потрібен якийсь куточок, аби переночувати, оде-
жина... У мене це все було. Та, коли людина живе без 
Бога і в душі порожнеча, ніякі гроші цього не замінять.

Мій син працює у Москві, дочка в Рівному окремо 
живе. Я лишилася сама. Мною оволоділа така туга, 
темрява. Я була, як у ямі. Нікого не хотіла бачити. Хоча 
є і родичі, і знайомі. І діти дзвонили, підтримували. Та 
це допомагало тільки на хвильку. Здавалося, проживу 
ще один день, а далі — не знаю, що буде... Єдине, що 
потішало — Бог мені дав дар малювати. Коли малюю 
— це мене хоч якось заспокоює.

Раніше я жила в іншій квартирі. У 2010 році — змі-
нила місце проживання й поселилася на другому по-
версі цього будинку, де знаходиться фонд.

Одного разу я на балконі малювала картину й по-
чула відлуння співу на вулиці, — розповідає Ольга Ми-
колаївна. —  Мелодія така, що аж крається серце. Ду-
маю, піду подивлюся, хто це співає. Бачу — віруючі. Я 
постояла, послухала. Потім фонд почав робити ремонт 
у підвальному приміщенні, щоб там годувати бездо-
мних. Багато людей були проти, стали нарікати: «Чого 
вони тут шумлять, гримають!» Хотіли й мене підбури-
ти. Але я відповіла: «А як ви робите ремонт? Тож і ви 
комусь заважаєте!» І після цього люди на мене озло-
билися, підкидали сміття в поштову скриньку... Я тоді 
ще не знала нікого з працівників фонду «Відвага», але 
якось душею була за них. Для чого ж несправедливо 

звинувачувати?
Я часто спостерігала, як під’їжджає автомобіль фон-

ду. Коли бачила емблему (такий голуб, ніби з полум’я) — 
вона викликала в серці якийсь порив до життя. З часом 
я вже могла на слух відрізнити звук мотору «Відваги». А 
якось почула розмову: чоловік з дивним акцентом і жін-
ка. Вона його в чомусь звинувачує, свариться. А він під-
няв голову, побачив мене на балконі й питає: «А ви як 
думаєте?» Кажу: «Я не маю нічого проти, що нужденні 
люди до вас приходять!» Так ми й познайомилися з Са-
но Тиграновичем. Він мене запросив прийти на зібран-
ня, коли була річниця їхнього служіння. Було дуже бага-
то людей, я усе зібрання проплакала. Потім мене запро-
сили ще й ще. Діти дізналися, що я відвідую зібрання, 
побачили, що я стала веселішою, і заспокоїлися, бо рані-
ше сильно переживали за мене. Кажуть: «Ми раді за те-
бе!» 24 серпня цього року я прийняла водне хрещення.

Я бачу вже не темряву, а світло. У мене не раз запи-
тують знайомі при зустрічі: «Олю, а що з тобою трапило-
ся?» — «А що? Нічого не трапилося!» — «Ну, ти зовсім 
іншою стала! І очі інші, і обличчя інше! Щось добре з то-
бою сталося!

ктора Дем’яновича, він подивився і 
каже: «Я вірю, що через два роки тут 
буде гарна церква!» Це були пророчі 
слова! Тут колись було бомбосхови-
ще, а тепер стало Боже сховище!

Я не збирався робити тут приту-
лок, а тільки годувати. Але якщо вже 
Бог дав таке приміщення, то чому б 
не допомогти людям? Тепер у нас 18 
чоловік живе. Намагаюся купити їм 

«Тут мій дім!»
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елементарне — зубну щітку, пасту, 
бритву. Щоб вони могли помитися, 
переночувати. Щоб відчули себе лю-
диною. Вимога, щоб жити тут — тве-
резість. Маємо «спиртометр», усіх 
строго перевіряємо. Я кажу: «Друзі, 
ви маєте право робити, що хочете 
— курити, пити, гуляти, оскверняти-
ся. Але тоді підете туди, звідки при-
йшли!» У 80% одна проблема — ал-
коголізм. Хоча є і люди, в житті яких 
трапилися складні обставини. Є се-
ред них люди розумні, освічені.

Раз на рік я намагаюся вивезти 
усіх у ліс «на шашлики». Там так са-
мо проводимо служіння, обідаємо. 
Деякі з них ніколи раніше не мали 
такого дружнього спілкування...»

Коли ці замовкнуть, то «Skype» 
кричатиме

«У кінці 2010 року я зареєстру-
вав благодійний фонд. А 17 червня 
2011 року наше служіння вже стало 
офіційним. Тепер у фонді працюють 
люди з п’яти церков. Всього — 27 
членів. В основному — це сестри. 
Регулярні відвідувачі — близько 280 
чоловік. Щодня — по 30-40 людей 
приходить. Чоловік 10 — влаштува-
ли на роботу. На підготовку до вод-
ного хрещення ходило більше 40 
чоловік. Але врешті вирішили дати 
тільки шістьом.

Багато доводиться робити само-
му, інколи ночую прямо на цьому 
дивані. От тепер не можу знайти 
плиточника, то сам кладу плитку. 
Щодня на 10 годину ми проводимо 
служіння. І часто приходиш — сам-
один. Так боляче стає. Якось я сказав 
сестрам, які тут працюють: «Готуйте-
ся, будете проповідувати! І хай хтось 
спробує мені дорікнути!» Де брати? 
Де вони ходять?

Але Бог дав мені інший вихід — 
«Skype». Скільки вірмен по всьому 
світі — Киргизія, Росія, Україна, Бель-
гія, Іспанія, Франція, Німеччина, Ві-
рменія. Я просто дзвоню, знайоми-
мося, домовляємося — і щодня об 
11:00 у нас онлайн-проповідь! Гос-
подь сказав: «Коли ці замовкнуть, то 
каміння кричатиме!»

Часом питають: «На якій мові 
ви говорите?» Як кажу: «В мене ін-
шої мови нема. Я говорю так, як ви-
ходить!» Але моя неграмотність не 
зупиняє мене в служінні Богу. Я на-
ймаю коректора, плачу гроші, щоб 

виправили мої помилки...
Можливо, не варто цього друку-

вати, але мені іноді здається, що Бог 
вибрав вірменина, щоб посоромити 
українців, які розлінилися».

«Ми увірвалися в їхній спокій»
«Жильці, звичайно, негативно 

тів, я навіть не знаю, як мене звати 
насправді. Я не знаю, де я родилася, 
де жила. Не знаю, де мій батько. Я 
не знаю дати свого народження — 
мені це все придумали. Мене кли-
кали: «Наташа!» То я так і звикла до 
цього імені.

Я закінчила 10 класів інтерна-
сприйняли наш фонд. Ми 
ввірвалися в їхній спокій. На-
приклад, є одна жінка, яка 
годує голубів, котів, собак, 
але ненавидить усіх людей. 
Постійно на нас свариться. А 
спілкуватися не хоче. Пишуть 
скарги. І то таку глупоту пи-
шуть: «Ваші бомжі матюка-
ються, п’яні валяються!» Та 
п’яні скрізь валяються, при 
чому тут ми? І чому «ваші 
бомжі»? Вони не «наші» — 
вони «ваші»! Ми, навпаки, 
хочемо їх преобразити! 

Шкода, що я не можу взя-
ти кожного за руку і провести 
екскурсію, щоб вони побачи-
ли — це все неправда! Ми 
хочемо зробити день відкри-
тих дверей, запросити всіх 
мешканців будинку на обід 
— відповісти добром на ті 
обмови, що про нас розпус-
кають!

За цей час нас тричі зні-
мало обласне телебачення. Усі хва-
лять, що «добру справу робимо». А 
тут... Ну не можеш допомогти, то хоч 
не заважай.

Апостол Павло сказав такі сло-
ва: «Бо ми Його твориво, створені в 
Христі Ісусі на добрі діла, які Бог на-
перед приготував, щоб ми в них пе-
ребували» (Еф.2:10). Таке враження, 
що багато людей не помічають цих 
слів чи не хочуть помічати. Святість 
без добрих справ — неможлива. 
Або це якесь лицемірство, тільки зо-
внішній вигляд святості!»

«Не знаю, як мене звати»
У житті 27-річної Наташі фонд 

«Відвага» відіграв значну роль. Іноді 
зі щемом на серці ми слухали трагіч-
ну історію її життя:

«Коли мені було три роки, мама 
вивела мене на залізничний вокзал. 
Мені цей день запам’ятався. Вона 
ще мені рукою помахала: ось так. 
Потім я потрапила в дитячий буди-
нок. У мене не було ніяких докумен-

ту в Клевані. Потім училище... Були 
друзі, які змушували пити, курити і 
інше... Та мене це все не цікавило. 
Мене цікавило одне: знайти свою 
маму. Я написала лист на передачу 
«Ключовий момент» — і вона зна-
йшлася. Але, коли я приїхала, мама 
відмовилася вийти до мене. Їй було 
соромно... Я її побачила тільки на 
екрані під час зйомок. Деякий час я 
ще жила в інтернаті, потім мене «по-
просили» звідти. І я прийшла на той 
самий вокзал, де мене колись мама 
залишила...

Часто доводилося відбивати-
ся від хлопців. Якось вони налетіли 
вшістьох, відбили мені нирку. Я по-
трапила до клеванської лікарні. Там 
познайомилася з людьми, які взяли 
мене до себе в село. Прожила в них 
ціле літо, працювала на городі, по 
господарству... Тоді я думала: оце 
моя мрія, як добре, що потрапила 
до хороших людей! Але прийшла зи-
ма — і я знову опинилася на вулиці 
в халаті та капцях... Ці капці й халат 
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я досі зберігаю. Це для мене пам’ять 
про ті часи».

«Тепер у мене є Бог!»
«Я не вміла кликати до Бога, — 

продовжує свою розповідь Наташа. 
— Просто казала: «Боже, якщо Ти є, 
поможи мені, бо замерзаю!» 

Якось я познайомилася з дівчи-
ною, яка колись жила в притулку. 
Вона й запросила мене «до Сано». 
Мені тут дуже сподобалося. Спо-

Поповнення у фонді «Відвага»
«Прийшла до нас одна пара, по-

каялися. Я відразу їм сказав, щоб 
узаконили свої стосунки. Вони піш-
ли в РАГС, розписалися. Я тоді ще не 
знав, що Майя була вагітна. Якось 
заходять до мене: «Треба поговори-
ти!» — «Що трапилося?» Виявляєть-
ся, у неї пухлина на матці, лікарі ска-
зали, що потрібно терміново робити 
аборт, інакше помре і дитина, і ма-
тір. Вони вже йшли на операцію, і на 

чатку було таке враження, що мене 
хтось із лісу вивів. Перші дні говори-
ла: «Я буду їсти тільки сало й хліб! 
Більше нічого!» Так хотілося їсти. 

Згодом я покаялася і твердо ви-
рішила більше не грішити. Прийня-
ла хрещення. Раніше я сама потре-
бувала шматка хліба, а зараз готую 
для інших, допомагаю, чим можу. Я 
вдячна Богу, що Він мене, без батька 
та матері, прийняв як Свою дитину!»

Коли Наташа показувала нам 
свою кімнату й маленького плюше-
вого ведмедика — єдину згадку, що 
лишилася у неї від мами, Юрій Іва-
нович запитав: «А тепер, коли твоє 
життя змінилося, ти не пробувала 
знову знайти матір?» Видно було, 
що дівчина не очікувала цього за-
питання, навіть трохи розгубилася. 
А потім, якось просто й невимушено 
відповіла: «А навіщо? Тепер у мене 
є Бог...»

півдорозі він її переконав: «Ходімо, 
запитаємо, що скаже Сано Тиграно-
вич!» Кажу: «Аборт завжди встиг-
нете зробити, але ж іще є молитва. 
Бог вас спас не для того, щоб погу-
бити!» Стали на коліна, помолилися. 
Через кілька днів помолилися ще на 
з’їзному в «Молодіжанах». А зараз 
хлопчику вже три з половиною мі-

сяці. «Чоловік» з переляку десь про-
пав... Мусив замість нього забирати 
з роддому, вітання приймати. Тут 
знову проблема — куди їх дівати? 
У притулку з дитиною жити? Хоч до 
себе додому забирай! Молюся: Бо-
же допоможи! І тут мені дзвонять: є 
двохкімнатний будинок, а зрештою 
— навіть грошей за оренду не взяли. 
Це — чудо Господнє! Згодом Майя 
прийняла водне хрещення».

 «Будемо молитися, щоб Сано 
жив»

Якось у своїй проповіді Сано Ти-
гранович згадав такий випадок. Під 
час благовістя до нього підійшла 
жінка й запитала, хто вони такі. 
«Християни», — відповів Сано. «Тож 
і ми, ніби, християни!» — відрізала 
жінка. «У тому то й справа, що ви — 
«ніби християни», а ми точно впев-
нені, що — християни, знаємо кому 
служимо, й для чого живемо!»

Християн сьогодні — повні церк-
ви. Тільки праці багато, а робітників, 
чомусь, мало. І де вони, ті христия-
ни, котрі без «ніби»?

Хтось зі служителів чи посадов-
ців проронив за спілкуванням таку 
фразу: «Будемо молитися, щоб Сано 
жив, бо як його не стане, то тоді нам 
доведеться тим займатися!» Я поду-
мав: а часто буває так, що з відходом 
якогось лідера і служіння його рап-
том зупиняється. Немає кому підхо-
пити естафету, на жаль...

Тому попрошу вас, шановні чита-
чі, прямо зараз, відклавши на кілька 
хвилин журнал, звернутися до Бога в 
молитві — і за Сано, і за інших відда-
них праці служителів, і за служителів 
прийдешніх. І за те, щоб Божа праця 
не зупинялася, щоб люди й далі зна-
ходили спасіння в Ісусі Христі!

Від редакції

Готуючи матеріали до друку, редакція керується неписаними про-
фесійними правилами. Одне з них — стаття повинна бути лаконічною 
й не перевищувати 5 журнальних сторінок.  Коли ж готували матеріал 
про служіння церкви «Відвага», ми стикнулися з проблемою: його було 
так багато і він був таким цікавим, що багаторазові спроби скороти-
ти не принесли успіху.

Ну, що ж, ми самі встановлювали ці правила, маємо право їх і пору-
шити — матеріал вийшов на 7 сторінок. Але читач нас, напевне, зро-
зуміє і з великим задоволенням познайомиться з незвичною церквою, 
незвичним служінням і незвичним пастором.
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10 грудня 2013 року о 18 годині (за московським 
часом) відійшов у вічність єпископ Російської Церкви 
ХВЄ Володимир Мойсейович Мурза.

Володимир Мойсейович Мурза народився 29 лис-
топада 1940 року в селі Вірка Степанського району 
Рівненської області України, яка входила до складу 
СРСР. Його батьки були християнами віри євангель-
ської. Вони увірували в 20-ті роки, коли в Україні по-
чав потужно розвиватися п’ятидесятницький рух.

Мати Володимира померла, коли йому було всьо-
го три тижні. Він був четвертим сином в сім’ї. Батько 
після довгих молитов отримав благовоління від Гос-
пода взяти за дружину Параску, яка стала справж-
ньою матір’ю дітям.

Коли маленькому Володі було три роки, його бать-
ко був засуджений за проповідь Євангелії. Він повер-
нувся з ув’язнення, коли Володя закінчив початкову 
школу (тоді йому було десять років). Сім’я відвідувала 
богослужіння, які відбувалися по домівках. Уже в 15 
років Володимир проповідував на молодіжних слу-
жіннях, відвідував інші церкви.

У 1957 році за порадою батьків закінчив десять 
класів і став працювати в колгоспі. Спочатку — різно-
робочим, а потім — заступником бригадира. У 1959 
році Володимира Мойсейовича призвали в ряди Ра-
дянської армії. Служити його направили у Волгоград, 
де він був засуджений на три роки за своє віроспо-
відання.

У 1963 році, після закінчення тюремного 
ув’язнення, Володимир Мойсейович поїхав до роди-
чів у Краснодарський край, м. Лабінськ, де не поли-
шав проповідувати.

Невдовзі в житті брата Володимира сталася подія, 
яка змінила все його життя: він зустрів дівчину Любу, 
яка дуже гарно співала. Вони одружилися і переїхали 
в м. Батайськ Ростовської області. Там вони прожили 
28 років у мирі та згоді. У Батайську в них народилося 
двоє доньок — Надія та Віра.

У 1966 році Володимир Мойсейович був обраний 

дияконом церкви, а в 1978 році рукопокладений на 
служіння пастора. У 1981 році на обласній раді Воло-
димир Мойсейович був обраний старшим пресвіте-
ром Ростовської області, а в кінці 1982 року — єписко-
пом Північного Кавказу, куди входило десять суб’єктів 
Російської Федерації.

У цьому ж році Володимир Мойсейович закінчив 
інженерно-будівельний інститут у Ростові та став пра-
цювати за спеціальністю інженера-будівельника, су-
міщаючи роботу зі служінням єпископа Північного 
Кавказу.

У 1990 році Володимир Мойсейович був обра-
ний старшим єпископом Союзу церков християн віри 
євангельської у Російській Федерації. У той час розпо-
чалася активна робота з розповсюдження Слова Бо-
жого. На посту старшого єпископа Володимир Мой-
сейович пропрацював 12 років. За час його служіння 
кількість церков зросла з 50 до 1400. 22 грудня 2000 
року за великий вклад у зміцнення громадянського 
миру і згоди та відродження духовно-моральних тра-
дицій був нагороджений орденом «За заслуги перед 
Вітчизною» II ступеня. У 2002 році пішов на пенсію, 
передавши керівництво Російською Церквою ХВЄ 
Павлу Миколайовичу Окарі.

Протягом наступних восьми років Володимир 
Мойсейович продовжував виконувати служіння пас-
тора церкви «Живе Джерело», а також виконував 
певні доручення братства в різних регіонах Росії.

У грудні 2009 року Володимир Мойсейович при-
йняв пост першого заступника начальствующого 
єпископа РЦ ХВЄ з загальних питань і відповідального 
за зовнішні зв’язки, на якому з радістю трудився до 
травня 2013 року.

10 грудня 2013 року Володимир Мойсейович Мур-
за відійшов у вічність.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, 
церкві. Хай Господь утішить вас та зміцнить у надії на 
зустріч у вічності. 

Відійшов у вічність 
єпископ РЦ ХВЄ 

Володимир 
Мойсейович 

МУРЗА

29.11.1940 - 10.12.2013



Як швидко плине час… Хоч відто-
ді минуло 25 років, а я пам’ятаю все, 
ніби це було учора. 1987 рік. Літо. Я, 
студентка Кишинівського держуні-
верситету, приїхала на канікули до 
батьків, та несподівано захворіла. 
Довелося звернутися до лікаря і що-
денно їздити на процедури в місто. 
Одного разу, не заставши лікаря, 
який лікував мене, я вирушила блу-
кати по місту. Попереду, постукуючи 
паличкою, йшов сліпий чоловік. Рап-
том він зупинився, ймовірно, нама-
гаючись зорієнтуватися.

— Вам допомогти? — з готовніс-
тю звернулася я.

— Будь ласка, — зрадів дідусь і 
довірливо подав мені руку.

— Я в храм з села приїхав. У нас в 
селі церкви немає, а сьогодні велике 
християнське свято — Преображен-
ня. Ви допоможете мені перейти 
цю дорогу, тут завжди дуже багато 
транспорту. Але далі я дорогу знаю, 
я ж щотижня приїжджаю в місто. За-
звичай у суботу, іноді і в неділю.

Я дивилася на цього чоловіка: 
літній, високий, худий, незрячий — 
та він виглядав цілеспрямованим. 
Його обличчя ніби сяяло зсереди-
ни. Дуже худий, мабуть, не завжди 
ситий, але який світлий і впевнений 
у собі. Подумалося тоді: от ми, зря-
чі, силу маємо, нарікаємо й ниємо, 
всім невдоволені…

Я провела його. А потім довго 
стояла й дивилася йому вслід. Хоті-
лося згадати, коли останній раз була 
в церкві. Давно. Дуже давно. Коли 
маленькою була. Бабуся водила на 
великі свята. Я навіть не запитала, 
у яку церкву пішов цей сліпий чоло-
вік. Та це тепер і не головне. Благо-

«Щоб зрозуміти й полюбити Христа» 

датною тоді була та зустріч зі сліпим 
чоловіком. Ні, все-таки зі зрячим. Це 
я була сліпа, тільки зрозуміла це на-
багато пізніше. Ця зустріч змусила 
тоді мене, 19-ти річну дівчину, впер-
ше в житті замислитися: «А чи є Бог? 
Хто Він? Чи має місце Бог в моєму 
житті?»

Моє дитинство та юність проми-
нули в сім’ї простих працелюбних 
людей. Наше життя майже не від-
різнялося від життя інших людей. 
Жили як усі. У школі нас виховува-
ли атеїстами. Про Бога я знала як 
про щось абстрактне, як про вищий 
розум. У дитинстві батьки нас хрес-
тили, і  я думала, що цього достат-
ньо. Я нічого не знала про покаяння, 
про Святого Духа. Бабуся навчила 
нас молитися перед сном, і я знала 
напам’ять «Отче наш…» Але про те, 
що молитва — це розмова з Богом, 
я навіть уявлення не мала. Батьки 
намагалися прилучити нас до знань, 
ми багато читали. Вони хотіли, щоб 
ми отримали вищу освіту. Потім я 
вступила в університет. Правда, і в 
школі, і в університеті я не любила 
займатися суспільною діяльністю. 
Знання, прочитані книги — це був 
мій світ, де мені було цікаво, де я хо-
тіла перебувати завжди. Тому в уні-
верситеті через відмову вступити в 
Комуністичну партію мені не дали 
Ленінської стипендії.

Та на четвертому курсі я захворі-
ла. І захворіла важко. Це було влітку 
1987 року. А в червні 1988 року моє 
життя розділилося на «до» і «після». 
Біда, яка прийшла до мене, зруйну-
вала всі мої плани, в одну мить від-
кинувши всі мої мрії, які були до цьо-
го, за гнітючу лінію нездійсненності. 

Не ходити. Не ходити ніколи. Ці сло-
ва закарбувалися в моїй пам’яті на 
все життя. Незмінними залишилися 
лише підтримка рідних мені людей. 
В Кишинівському НДІ онкології та 
радіології мені поставили страшний 
діагноз: «пухлина попереково-кри-
жового відділу хребта з переходом 
на кістки тазу». Я разом з мамою пе-
ребувала у відділенні опорно-рухо-
вого апарату. Мене возили на опро-
мінення, потім я отримала курс хімі-
отерапії. В наступні роки я лежала і 
в інших клініках колишнього Радян-
ського Союзу. Але саме ці 5 місяців 
перевернули моє життя, і воно вже 
не стане таким, яким було до цього. 
Те, що я побачила тоді, не тільки за-
пало мені в душу й шокувало. Це те, 
про що я дотепер мовчала, не зна-
ходячи в собі сили знову, хай навіть 
подумки, пережити ці події. Це світ, 
де живуть люди, хворі раком, не го-
ворячи вже про дітей, світ, повний 
горя і страху, а ще — віри й надії. 
Коли я пишу про це, то знову здри-
гаюся, у мене з’являються сльози, і 
я волаю: «Чому? Чому діти?» Бо ко-
ли бачиш п’ятирічного хлопчика без 
ноги, без волосся (через опромінен-
ня та хіміотерапію), хочеться вити. 
Хочеться вибити в неба відповідь... 
І сама собі відповідаю: щоб зро-
зуміти й полюбити Христа. Тільки 
через те, що ми відійшли від Бога, 
з’явилися на землі страждання. На-
певно, тільки той, хто сам страждає, 
може зрозуміти Христову жертву. 
А може, це знак особливої любові 
Христа до людини, коли Він бере її 
з Собою на Свою Голгофу.

У 1990 році мені подарували 
Священне Писання. Спочатку я по-
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вана до ліжка. Не сиджу, не встаю, 
не ходжу, а тільки лежу. І то тільки 
на спині. Ледь-ледь мама повертає 
мене, коли змінює постіль. Та це не 
заважає мені думати та розміркову-
вати. Переважну частину часу про-
воджу за читанням християнської 
літератури. Пишу потрохи, хоча ле-
жачи писати дуже важко, але Бог 
милостивий до мене. Те, про що пи-
шу, народжується з моїх роздумів і 

ставила собі мету прочитати всю 
Біблію від початку і до кінця. Я її 
досягла. Потім ще раз. Благо, часу 
в мене було багато. Але я її читала 
як підручник з історії, намагаючись 
запам’ятати імена, назви, події. Та 
вона знову не торкнулася мого сер-
ця, і я не розуміла, чому. Іти в церкву 
не могла, хоча мама вже відвідувала 
євангельську церкву «Голгофа». По-
тім мені порадили вивчати Новий 
Заповіт. У той час до нас в гості стали 
приходити брати й сестри з церкви, 
вони й порадили мені перед читан-
ням Біблії завжди молитися, щоб 
Бог дарував мудрість зрозуміти про-
читане. Дуже нелегко далася перша 
справжня молитва, та бажання зро-
зуміти Слово Боже було сильнішим. 
Потім з часом багато що почало від-
криватися, незрозуміле ставало яс-
нішим. Так я налагодила активне мо-
литовне життя, яке веду й дотепер. 
І чим більше я заглиблювалася в те, 
про що говорилося, тим цікавішим 
це мені видавалося. Коли Господь 
торкнувся мого серця, я зі сльозами 
на очах і в молитві покаяння прийня-
ла Ісуса Христа.

Радість та почуття, які я пережи-
вала, не передати. Господь привів 
мене складним шляхом, через мою 
хворобу. У 2004 році разом з ма-
мою я прийняла водне хрещення, як 
учить Біблія.

…31 липня 2004 рік. Ранок. При-
рода тільки прокидається. Цей не-
дільний день починається не так, як 
раніше. Біля озера збираються лю-
ди. У їхніх серцях особлива радість. 
Цей день назавжди залишиться в на-
шій пам’яті, не тільки для мене й мо-
єї мами, але й для інших 18 людей, 
які прийняли в той день водне хре-
щення, тим самим уклавши заповіт 
з Господом Ісусом Христом. І я знову 
задумуюся про своє призначення — 
прагну до нового розуму, до нового 
характеру, схожого на Христовий. Я 
не перестаю радіти новому усвідом-
ленню. Я зрозуміла, що християн-
ство — єдиний шлях до Спасителя, а 
Біблія наповнена зціляючою силою і 
якимсь чином дає надію кожній лю-
дині. І з того часу я ні разу не пошко-
дувала, що відгукнулася на заклик 
Христа. Відтоді Він завжди був моїм 
захисником. Відтоді я маю друга на-
дійного та джерело сил.

Ось уже понад 24 роки  я прико-

спостережень за тим, що відбува-
ється довкола.

Постійно вивчаю Священне Пи-
сання. У цій книзі Божій Господь дав 
відповіді на всі мої питання. Цитую-
чи апостола Павла, я пишу: «Кожна 
людина повинна робити те, що ве-
лить їй серце». Бували часи, коли 
через сильний біль у хребті та ногах 
мені не хотілося жити. Однак і в та-
кі миті, коли здавалося, що ось-ось 
збожеволію, наставав переломний 
момент — і на зміну безпросвітній 
безвиході приходили на розум бо-
гонатхенні слова пророка Ісаї, що 
давали надію: «І не завжди буде мо-
рок так, де він тепер загус». І  я зна-
ла з Біблії, що на зміну Голгофським 
стражданням рано чи пізно прийде 
світлий ранок воскресіння. А інак-
ше й бути не може. Які б суворі не 
були морози, і як би не лютував ві-
тер, все-таки прийде час — і зацвіте 
в моїй душі мир і спокій. Увесь цей 
час, під тінню крил Всевишнього, я 
йшла долиною плачу, тому що всу-

переч суворості та жорстокості  цьо-
го життя в моєму серці живе Бог — 
живий Бог, Який ніколи не залишить 
і не покине мене в цьому житті. Бог, 
Який не залишить Свого дитяти, 
Який у найскладнішу мить закриє 
Собою і візьме весь удар на Себе. І 
за таким Богом навіть така слабка і 
немічна людина, як я, зможе схова-
тися від ненависті всіх сил темряви 
й стати переможцем.

Дорогий друже! Можливо, з яко-
їсь причини ти зараз у відчаї, мож-
ливо, глибока печаль терзає твою 
душу. Може, зовсім недавно тобі 
поставили страшний діагноз, тебе 
спіткала важка хвороба. Можли-
во, фінансові проблеми чи сімейні 
труднощі. Твій тягар може бути на-
стільки важким, що стає нестерпно 
його нести. Ісус знає про це. Повір 
мені. Він каже: «Я тебе розумію. Я 
зможу зміцнити тебе. Ти тільки три-
майся!» Через які б життєві обста-
вини ти зараз не проходив, для тебе 
є надія — Ісус Христос. Якщо ти, чи-
таючи мою сповідь, моє свідчення, 
побачив схожі проблеми у своєму 
житті й не знаєш, як жити далі, бла-
гаю тебе: не відкладай покаяння на 
завтра! Схилися на коліна перед Гос-
подом Ісусом і покайся, щоб Хрис-
тос став твоїм Спасителем!

Ірина Гергішан,
Одеська обл.

Щаслива мить: Ірина вступає в заповіт з Господом через водне хре-
щення
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Поетичне слово

Ватра хризантем

Розгорілась ватра хризантем,
Мов цілунок осені гарячий,
Не згасає навіть під дощем,
На вітри не скаржиться й не плаче.

Мов неопалима купина, 
Таємниче дивиться нам в очі, 
Палахкоче, світиться вона, 
Як сестриця зорям, серед ночі.

А як сонце вранішнє встає
В променистій ясній діадемі,
Блискіток тій ватрі додає,
Усмішок-веселок хризантемам.

Невеличкі вогники-квітки, 
Запізнілі осені перлини, 
В полум’яні заплелись вінки 
Для краси, для радости людини.

І землі краса так до лиця, 
Постає щороку, як обнова, 
Як любов негаснуча Творця 
І як вічна праведність Христова, —

Свій вогонь несуть крізь товщу літ, 
Гріють плин життєвих днів дочасних. 
Хай в серцях палає віри цвіт, 
Наче ватра хризантем прекрасних.

Небесна таїна

По небі знов розсипались зірки, 
Мов крихти Сонця на сувої ночі, 
Мов тиха ласка Божої руки, 
Такі високі і такі урочі.

Яка манлива й світла далина! 
Вдивляюсь вкотре з подивом приємним. 
І ця непроминальна таїна 
В житті дається скарбом невід’ємним.

Красою вражена, дивлюсь не надивлюсь 
І вдячно нахиляюсь перед Богом 
Навіки Сущим. Духом з Ним зіллюсь 
В небеснім храмі за земним порогом.

Трон серця

Скинь із трону серця власне «я», 
Мов земний світанок — владу ночі, 
І святи Ісусове Ім’я —
Він посісти трон сердечний хоче.

І в безмежну Божу благодать 
Ніжно Він твою одягне долю, 
А без Нього марно сил не трать, 
Бо на все в житті — Господня воля.

Хай ведуть тебе Його сліди, 
Як живим Початком планів стане, 
У рутині буднів від біди 
Захистить, у світі зла й обману.

Ти не знаєш про майбутні дні —
Владний Він над ними і над світом, 
Розцвісти Він дав твоїй весні 
І вінчає цим ласкавим літом.

Вже ключів осінніх чути дзвін —
Чи відчинить ці барвисті двері? 
Чи для тебе має місце Він? 
Чи тебе запросить до вечері?

То ж Йому з довірою корись, 
Хай на троні серця Він засяє! 
Йди за Ним безстрашно, бо колись 
Осягне душа блаженство раю.

Мирослава ДАНИЛЕВСЬКА
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Послух — понад жертви золоті. 
Доброчинства дар? Та все ж від Нього! 
Справді, той щасливий, хто в путі 
Йде під стягом Господа Живого.

В чисте серце хай ввійде Христос, 
Як зійшов колись в Різдвяні ясла. 
Він — твій Цар, твій захист від загроз 
І Зоря спасіння непогасна.

Вклоняюсь, Боже

Вклоняюсь, Боже, за ясні простори, 
За зірноокі, щедрі небеса, 
За рук Твоїх величні, дивні твори, 
Котрі голубить сонячна яса.

До блиску миють роси світанкові, 
Розвеснено торкаються дощі, 
Бринять барвисті струни веселкові, 
Відлунюються співом у душі.

А поле виколисує надію 
На хліб і радість, спокій і добро —
Це все Твоя потужна, мудра дія, 
Твоя турбота, ласка і тепло.

Вклоняюся за рідну Україну, 
За Слів Благих спасаючий засів, 
Золочену осінню цю годину, 
Увінчану розкішністю плодів.

Мій край

Верби над водою коси розпустили, 
І коріння довге соки п’є земні —
Краєвид цей рідний, завжди серцю милий, 
Щастя тут родитись Бог послав мені.

Я за Україну поклонюся Богу,
За луги квітучі, за садів розмай,
Тут моя родина, тут життя дорога, —
О, який прекрасний, Господи, мій край!

Пісня соловейка на калині в лузі,
Ранок мій звіщають півні голосні.
Тут любов батьківська, тут найкращі друзі —
Все це Всемогутній Бог дає мені.

Як шумлять діброви і ліси шепочуть, 
А на травах роси, мов кришталь, блищать! 
Тут душі спасіння у любові Отчій, 
Що в Христі відкрила Божа благодать.

Я за Україну поклонюся Богу, 
За луги квітучі, за садів розмай, 
Тут моя родина, тут життя дорога —
Це благословенний Господом мій край!

Кожен день — прекрасний

В любові неба, що на всіх одна, 
Веди нас, Господи Всесильний. 
Хай буде дух, як вітер, вільний 
І запанує у душі весна.

Пора воскресна, світла і дзвінка, 
Напне ясні свої знамена, 
Розтане мла нічна студена 
У течії сріблястого струмка.

Лелеки лунко заклекочуть світ, 
І давні мрії збудить небозвід, 
Немов маяк далекий, непогасний.

І усвідомиш у путі земній,
Що кожен день — воістину прекрасний
І неповторний спалахом надій.
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Ліки від самотності
Веніамін ЛАРІН

Віра та життя
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«Вони в автобусній тисняві, але 
кожен з них самотній», — пише Де-
від Різмен у своїй книзі «Одинокий 
натовп». Проблема самотності стала 
особливо гострою в останні півсто-
ліття. Вона тисне на розлучених, йде 
услід за втратою близьких, мучить 
холостяків, читається між рядками 
ув’язнених, «кличе на подвиги» мо-
лодих, які проходять «важкий вік». 

Самотність іде за хворобою, вона 
— незмінний супутник складного ха-
рактеру, коли людині важко ладнати 
з іншими. Вона буває наслідком спо-
дівань, які не збулися, довгого по-
шуку ідеалу, причиною відмови від 
пошуків нових стосунків. Іноді вона 
виростає з недовіри до всіх, іноді з 
самолюбства і все частіше від від-
торгнення. 

Причин для самотності, що 
роз’їдає суспільство, більш ніж до-
статньо. Активна світська «пропо-
відь» способу життя, що обертаєть-
ся довкола власних інтересів, давно 
вже прийнята більшістю. Багато хто 
«увірував» в те, що треба виживати 
самому і все підкорити тільки влас-
ним інтересам. Одиноких ніби «не 
впускають» у своє коло спілкування. 
Тому в піснях все частіше можна по-
чути слова «без тебе», «сам»… 

Усамітнення, хоча, буває, й вигля-
дає як самотність, наділене певними 
незмінними достоїнствами. Усаміт-
нення шукають, а від самотності хо-
чуть втекти. Усамітнення не назвеш 
проблемою, а швидше навпаки — 
бажаним здобутком. Його, як прави-
ло, шукають ті, хто не відчував браку 
в спілкуванні. Воно лежить в основі 
найсерйозніших стосунків з Богом і 
є суттю молитви. Христос хотів, щоб 
справжні молитви проказувалися не 
напоказ, а за зачиненими дверима, 
перед Отцем, Який у тайні. Творчі 
люди, зокрема художники, потребу-
вали ізоляції для того, щоб творити. 
Більшості з нас хочеться час від часу 
«побути на самоті». Усамітнення — 
це діяльні ліки проти суєти.

Та одиноким можна бути й тоді, 
коли довкола безліч людей. У на-
укових колах не раз висловлювалася 
думка, що самотність є багатогран-
ною проблемою. Декілька причин 
можуть створити певний сумарний 
системний ефект, який не був би та-
ким сильним, якби причина само-
тності була тільки одна. Уявіть, що 

дехто втратив близьких друзів, ки-
мось навіть був зраджений, підвело 
здоров’я, опинився далеко від дому.

Не намагаючись досягнути тера-
певтичного ефекту за допомогою 
згадки про те, що багато відомих 
людей переживало почуття само-
тності, пропонує звернути увагу на 
епізод, описаний апостолом Павлом 
в 2Тим.4:6-21. У фразі «Подбай неза-
баром прибути до мене» відчуваєть-
ся, що відсутність Тимофія серйозно 
пригнічує Павла. А далі йде перелік 
розставань, який починається, на-
певно, з найбільш гіркого — «Димас 
мене кинув, цей вік полюбивши». 
Зовсім важко, коли ближні залиша-
ють віру в Господа... Потім іде згад-
ка, що вірні друзі також далеко, по-
кинули його, хоча і з поважної при-
чини, через справи: «Крискент до 
Галатії, Тит до Далматії». Навіть факт 
того, що «один Лука зі мною», не так 
сильно потішає Павла. Його слова 
«Візьми Марка, і приведи з собою» 
свідчать, що він потребує допомоги 
в служінні. Уже забуте попереднє 
непорозуміння (див. Дії 15:37-39), 
Марко реабілітований в очах Павла. 
З кимось довелося розлучитися тим-
часово: «Тихика я послав до Ефесу», 
справа Господня не терпіла зволі-
кань. У стані самотності в будь-якої 
людини буде загострене сприйняття 
зла, що заподіяне їй у минулому. І 
тут Павло зізнається: «Котляр Олек-
сандр накоїв був лиха чимало мені... 
Нехай Господь йому віддасть за його 
вчинками!» Йому часто робили зло, 
судячи з і свідчення, яке він залишив  
у Другому посланні до коринян, в 
11 розділі. Завершує це болісне зі-
знання ще більш важка заява: «При 
першій моїй обороні жаден не був 
при мені, але всі покинули мене... 
Хай Господь їм того не полічить!» 
Ймовірно, Павло пройшов перше за-
сідання суду, на якому він опинився 
віч-на-віч з римським правосуддям. 
Інші співробітники Павла були також 
далеко. Тут і Прискилла з Акилою, і 
Ераст. До всього іншого, Трохим був 
важко хворий у Міліті. Чим вам не 
сумарний ефект, який ще більш об-
тяжує ув’язнення апостола в тюрмі? 
Це послання можна порівняти з По-
сланням до филип’ян, яке також на-
писане в тюрмі, але містить багато 
оптимістичних тем, за що його нази-
вають «посланням радості». Друге 

ж послання до Тимофія врешті-решт 
показує нам людину, яка така ж 
сильна духом і вірою, але придавле-
на проблемою, яка сьогодні тяготить 
багатьох. А взагалі-то показує люди-
ну таку ж, як і кожен із нас.

Тільки, пам’ятайте, самотність 
не постійна і зовсім не означає, що 
Ви – непотрібна людина. Також вона 
не завжди означає, що ви щось по-
гане зробили, що й послужило при-
чиною відчуження з боку інших. Бог, 
Який створив нас, так само вірний 
Своїй обітниці «не залишати і не по-
кидати нас» (Євр.13:5). У моменти 
самотності тільки б не забути, що 
говорить пророк: «Чи ж жінка забу-
де своє немовля, щоб не пожаліти 
їй сина утроби своєї? Та коли б вони 
позабували, то Я не забуду про те-
бе!» (Іс.49:15).

Це те, про що не забув Пав-
ло у своїй ситуації. «Але Господь 
став при мені та й мене підкріпив» 
(2Тим.4:17), та так, щоб «проповідь 
виконалась через мене, та щоб усі 
погани почули її». Слова Павла: «А 
від усякого вчинку лихого Господь 
мене визволить та збереже для Сво-
го Небесного Царства. Йому слава на 
віки вічні, амінь!» — сповнені надії 
та впевненості. Так, вони не гаранту-
ють того, що самотність випарується 
і не повернеться, але ховають у собі 
набагато більш ґрунтовну перспек-
тиву. Вони також свідчать нам, що 
гнітюче відчуття, що виникає з даної 
ситуації, є ще не повною картиною 
реальності. А це дуже важливо зна-
ти. Почуття самотності намагається 
поглинути нас, але важливо не да-
ти йому зробити цього. Апостол дає 
зрозуміти, що для нього реальність 
Божого спілкування з ним не може 
бути зовсім закрита хмарами обтяж-
ливих емоцій. Іншими словами, на-
ші почуття далеко не повною мірою 
відображають реальність. Нам би не 
відвести погляду і фокусу власних 
сподівань від головного й цілющого 
Джерела і не віддатися пригніченню 
остаточно.

Можна й дещо позитивне взяти 
від самотності. Передусім це те, що 
ми починаємо по-інакшому ставити-
ся до інших. Коли ми спілкуємося з 
близькими щодня, то перестаємо їх 
цінувати так, як тоді, коли їх немає. 
Цінність присутності Луки була усві-
домлена Павлом особливо гостро. 
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Павло переосмислює роль Марка 
у своєму житті та служінні. Раніше 
непорозуміння щодо цього моло-
дого чоловіка розділило їх з Варна-
вою. Тепер же настав час «збирати 
каміння». Власне, видно, що Пав-
ло в самотності не бездіяльний, він 
шукає спілкування, друзів, вірних 
компаньйонів. Найголовніше — він 
спілкується з Небесним Отцем. Зга-
дується висловлювання Вільяма Ка-
рея, місіонера в Індії: «Що ж до моїх 
друзів, то в мене Він один, і Його до-
статньо». Так і Павло шукає й знахо-
дить друзів і помічників в особі Лу-
ки, Марка та Тимофія. Він просить їх 
узяти участь у своїх потребах. Тут і 
прохання принести плаща, накидку. 
Він розширює свою бібліотеку, йому 
потрібні певні книги, і особливо шкі-
ряні. Найімовірніше, це були тексти 
Писання. Які б вони не були, Павло 
знаходив сили проводити з ними 
час. 

Багато переможених самотніс-
тю просто плачуть і стогнуть. Але 
сльозами горю не зарадиш! Мо-
же, навіть навпаки, усе це тільки 
поглиблює страждання. Коли вам 
самотньо, згадайте досвід Павла. 
Хтось покидав його — він віддавав 

це Провидінню. Хтось чинив зло — 
віддавав помсту Всевишньому. Не 
було друзів поряд — шукав їх. По-
требував допомоги — не соромився 
просити її у братів. Він витлумачував 
свою ізоляцію як привід звернутися 
до книг, щоб за їхньою допомогою 
вийти на інший рівень пізнання. Епі-
зод в розглянутому нами уривку Пи-
сання важливий тим, що показує, як 
комплексно апостол вирішував про-
блему своєї самотності.

Іноді самотність — це найкра-
щий час, щоб сказати: «Господи, у 
мене більше нікого немає. Тільки Ти 
і я. Веди мене і вкажи мені шлях». 
Самотність може скалічити нас, але 
може й відкрити дещо нове в спілку-
ванні з Господом, і ми можемо взяти 
безліч дорогоцінних уроків. Псалми 
21, 24 і 34 містять молитви до Бога в 
миті самотності. Переживання само-
тності може стати ситуацією, що сти-
мулює до роздумів про своє життя і 
перспективи свого життєвого шляху.

У нас, віруючих, є Бог і Церква. 
Якщо ви самотні, йдіть, шукайте, 
просіть. Не вірю, що зовсім нічого не 
вийде.

Ви ж, християни, які не пережи-
ваєте самотності та дефіциту спіл-

кування, звернуть увагу на тих, хто 
самотній, самі заговоріть з ними. 
Іноді люди в церкву приходять, щоб 
задовольнити свою потребу спілку-
вання, а до них ніхто не підходить 
навіть познайомитися. Після бого-
служінь більшість поспішає до сво-
го кола спілкування, групується за 
інтересами. Ви знічуєтеся, бо вва-
жаєте, що ваше знайомство і роз-
мова з кимось будуть неправильно 
витлумачені? А може, побоюєтеся, 
що втратите дорогоцінні хвилини? 
Може, одинокі поділяться з вами 
своїми потребами, у які ви не хоті-
ли б вникати, і, можливо, навіть ви-
слуховувати? Якщо хочете насправ-
ді зростати духовно, то не втрачай-
те жодної такої можливості. Тільки 
стикаючись із труднощами і підтри-
муючи інших за допомогою благо-
даті Божої, турбуючись про інших, 
покинувши коло власних інтересів, 
ви зможете йти по «Петрових схо-
динках» (2Петр.1:5-10). Ймовірно, 
це найкраще застосування золотого 
правила Господа Ісуса Христа: «Тож 
усе, чого тільки бажаєте, щоб чини-
ли вам люди, те саме чиніть їм і ви» 
(Мт.7:12).

Чи не вводять нас у спокусу ті, хто стверджує, що щастя — це 
частина спадку, який по праву належить віруючим, і якщо ви не-
щасливі, то, значить, Бог не додав вам чогось важливого, чогось 

такого, на що ви маєте повне право?
Але є щось набагато більше від щастя — це радість, а щас-

тя — це тільки замінник, який пропонує цей світ. Сьогодні ж нас 
збиває з толку те, що ми плутаємо щастя і радість, вважаючи 

їх синонімами. Ідея про щастя — це пародія на радість, яку ви 
можете переживати в спілкуванні з Богом, в духовних взаємос-

тосунках, недоступних для невідроджених людей.
Щастя залежить від обставин, радість же виходить за їхні 

межі.
Щастя стосується зовнішнього оточення — дому, грошей, 

здоров’я, але радість — внутрішнє задоволення, що по-
ходить з самого серця.

Щастя зазвичай тимчасове, але радість залишається 
з нами завжди, не покидаючи нас навіть тоді, коли на-

ша краса зав’ядає.
Щастя мало зв’язане з Богом, радість же зв’язана з 

Ним безпосередньо і повністю.
Щастя — поняття матеріальне, радість — духовне.
Щастя стосується вашого життя тут і тепер, радість 

же охоплює і цей час, і вічність.

Гарольд Сейла

1
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«Сказав пан до слуги: Піди на 
шляхи та огорожі й наполягай 
увійти, щоб дім мій наповнився» 
(Лк.14:23).

21 листопада 2013 року в Києві, в 
приміщенні богословської семінарії 
«Благодать і істина», зібралися лю-
ди, які вважають цей вірш Писання 
своїм кредо. Вони приїхали з різних 
куточків України, щоб взяти участь 
у річній звітній конференції  відділу 
соціального служіння ЦХВЄУ.

Капелани, директори центрів ре-
абілітації, керівники інших  напрям-
ків соціальної роботи  – люди, про 
життя кожного з яких можна напи-
сати окрему книжку свідчень. Багато 
з них раніше самі були такими, як ті, 
кому служать сьогодні. 

«Бог завжди вибирав собі людей, 
які нічого не значили (погляньмо в 
Біблію, від Книги Буття до Одкро-
вення), - сказав один із доповідачів, 
пастор церкви «Сила Воскресіння» 
м. Буча Ілля Кравцов, маючи на ува-
зі присутніх, та порадив: - Хай цен-
тром твоєї уваги буде Бог. І коли Він 
прийде, все твоє вже буде перелом-
лене, а те що залишиться – буде від 
Нього».

Під час конференції учасники ма-
ли нагоду розповісти про милості 

Господні у своєму житті. Геннадій Га-
лота з Миколаєва ще не так давно в 
колонії помирав від СНІДу, а сьогод-
ні вже дякує Богові за силу служити, 
за дружину, за здорову дитину.

Завідувач відділу соціально-
го служіння ЦХВЄУ, пастор церкви 

Конференція соціального служіння: 
«Продовжуй рости, попри тиск обставин»

станемо  перед Богом і там почуємо: 
«Увійди в радість пана свого».

У ході конференції служителі роз-
повіли про результати роботи відді-
лу соціального служіння за рік, що 
минув. Зокрема, про співпрацю із 
Державною пенітенціарною служ-
бою України, міжконфесійною хрис-
тиянською місією «Духовна та бла-
годійна опіка в місцях позбавлення 
волі». Рустам Фатуллаев повідомив, 

«Скинія» Рустам Фатуллаєв говорив 
про наболіле для багатьох. «Браття, 
продовжуйте працю, не зупиняйте-
ся! - закликав він учасників конфе-
ренції. - Вам ще не раз будуть плю-
вати  в обличчя,  будуть зраджува-
ти... Але я підбадьорюю: колись ми 

що наше братство в особі старшого 
єпископа Михайла Паночка делегу-
вало відповідальному за розвиток 
тюремного служіння братства, дия-
кону церкви «Скинія» В’ячеславу Ко-
гуту представляти інтереси ЦХВЄУ в 
Національній раді «Асоціації христи-
янських центрів реабілітації». Учас-
ники конференції звершили молит-
ву за благословення цієї співпраці.
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Святкові богослужіння з нагоди 25-річчя церкви від-
булося 23-24 листопада в місті Тамбові (Російська Феде-
рація). На святкування віруючі запросили до себе гостей 
із України.

     Привітати євангельських християн Тамбова  приї-
хали єпископи Михайло Мокієнко, Степан Павлусь,  учи-
тель-євангеліст Олександр Попчук та старший єпископ 
ЦХВЄУ Михайло Паночко. Разом з ними – музична група 
братів із церкви смт Вишнівець Тернопільської області. 
За два дні, суботу й неділю, служителі з України прове-
ли семінари для пасторів та служителів, служіння для 
молоді, багато проповідували, наставляли, молилися з 
покладанням рук.

     Пастором Тамбовської церкви ХВЄ служить Рувим 
Назарчук, який понад чверть століття тому приїхав із 
України в цей адміністративний центр Росії як місіонер. 
За цей час заснована ним церковна громада значно ви-
росла, збудували чудовий молитовний дім. Цікаво, що 
членами церкви, окрім росіян, є люди багатьох націо-
нальностей: курди, вірмени, азербайджанці та інші кав-
казькі національності, є навіть темношкірі брати та се-
стри родом із далекої Африки.

     — Вразило те, наскільки люди, особливо молодь, 
прагнуть духовного слова й здорового євангельського 
вчення, — зазначив Михайло Паночко після повернен-

Церкви ХВЄ Росії чекають 
духовної підтримки з України

ня додому. —У Російських церквах, і не тільки в Тамбові, 
сьогодні відчутний брак служителів. На цьому робив на-
голос пастор Рувим Аполосович, який попросив делегу-
вати братів із України для роботи в місцевих церквах.

     За спостереженнями старшого єпископа, Росія в 
духовному плані потребує допомоги. Багато є міст і сіл, 
де дуже мало християн віри євангельської або їх взагалі 
немає. На жаль, із самих росіян чомусь мало хто посвя-
чує себе на місіонерську справу, так історично склало-
ся, що більше це притаманно українцям (у російських 
церквах — величезна кількість пасторів-українців). 
Окрім того, нині спостерігається ще й брак єдності се-
ред служителів. Тому для нас дуже важливо нести мо-
литви до Господа за російський народ і пам’ятати, що 
Росія — відкрите поле для євангелізації. 
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«Не воїнством, не силою, але Духом Моїм», — під 
таким гаслом з 10 по 13 жовтня у Львові відбувся І Між-
народний конгрес християн віри євангельської. Участь у 
форумі взяли глави національних церков християн віри 
євангельської, служителі слов’янської діаспори та пра-
цівники українських і міжнародних місій. За словами 
організаторів, окрім 1700 гостей, які зареєструвалися, 
було чимало тих, хто не реєструвався у списках делега-
тів.

Серед учасників форуму найбільше було євангель-
ських віруючих з України та Білорусі, а також з прибал-
тійських країн — Литви, Латвії та Естонії. Також були де-
легації зі США, Німеччини, Канади, Польщі, Молдови, 
Узбекистану та інших країн. Серед братств, які прибули 
на захід, — Церква християн віри євангельської України 
(голова Михайло Паночко), Об’єднана церква християн 
віри євангельської (голова Георгій Бабій), Союз вільних 
церков ХВЄ (голова Василь Райчинець), Об’єднання не-
залежних харизматичних церков, Українська місіонер-
ська церква (голова Валерій Решетинський) та низка 
об’єднань церков із закордону.

«Ми проводили такі з’їзди раніше, ще за часів Ра-
дянського Союзу, однак за масштабністю вони поступа-
ються цьогорічному форуму, тому в історію він увійде 
як Перший міжнародний конгрес ХВЄ», — зауважив 
Микола Синюк, заступник єпископа ЦХВЄУ. «За часів ко-
муністичного режиму, — розповідав Михайло Паночко, 
— Церква зазнала переслідувань, бо трималася твердої 
позиції — бути вірними Христу... Власне, люди, які вмі-
ють проявити твердість і незламність духу, потім буду-
ють суспільства. Їх не відразу цінують, а лише пізніше 
розпізнають щирість мотивів».

Із відкриттям конгресу ХВЄ Церкву християн віри 
євангельської України привітав листом Леонід Ново-

хатько, міністр культури України, Арто Хамалайнена, 
представник PEF (Pentecostal European Fellowship) та 
представники міської влади Львова. Андрій Садовий, 
мер Львова, вітаючи іноземних делегатів на українській 
землі, попросив молитися за Україну та за всіх, хто ще 
не став на християнський шлях. «Для святості недостат-
ньо лишень ходити до церкви, — зауважив він. — Бути 
християнином означає бути добрим батьком, фахівцем, 
бути доброю людиною. Як би змінилася наша країна, 
якби кожен українець міг пережити ці внутрішні зміни!»

У програмі форуму було 10 лекцій-семінарів від до-
свідчених служителів як українських, так і міжнародних 
делегацій, відкриті дискусії на богословські теми та за-
криті зустрічі єпископів. У кожній із тем розкривалася 
важливість керівництва Духа Святого в служінні та дії 
духовних дарів у церквах.

«Нам треба просити прощення у Бога за те, що ми 
покладаємося на себе більше, ніж на Нього», — відзна-
чив Едуард Грабовенко, єпископ ЦХВЄ Росії, у своїй про-
повіді на тему «Покликання і служіння у Дусі Святому». 
— Це так важливо дозволити Богу закінчити те, що Він 
почав робити».

Проповідуючи на тему місіонерства, Микола Синюк, 
заступник єпископа ЦХВЄУ, наголосив, що ми, люди, мо-
жемо створити структуру, але не церкву. Лише Дух Свя-
тий може перетворити структуру на церкву. «Дух Свя-
тий є третьою особою Бога, — відзначив він. —  Його 
завдання — запалювати світло там, де пітьма. Дух Свя-
тий творив церкву, і Він може як приводити людей до 
церкви, так і виводити з неї». Служитель нагадав історію 
Савла і Варнави, яких Дух Святий відділив на служіння. І 
хоча їх не відразу відпустили, однак Божа воля була та-
кою. «Дух Святий дано людині для євангелізації, — на-
голошував проповідник. — Бога вражають не наші хра-
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ми, а розкаяне серце грішника».
«Присутність Духа Святого змінює нас зсередини, 

впливає на наш темперамент та навіть може допомогти 
позбутися фізичних вад», — сказав Іванас Шкуліс, пер-
ший заступник єпископа ЦХВЄ Литви, у своєму семінарі 
«Дари Духа Святого». Він розповів, що з дитинства за-
їкався, але Бог зцілив його тоді, коли він у 16 років нава-
жився вперше проповідувати перед людьми. «Духовні 
дари — надприродні речі, через які Бог може діяти так, 
як Йому потрібно, — зауважив лектор. — Також немає 
обмеження у тому, кого Бог може наділити Своїми да-
рами». За його словами, хрещення Духом Святим — це 
двері в абсолютно нову реальність, яка немає стандарт-
них форм прояву.

«Одна із цілей конгресу — пробудити церкву від 
сну», — відзначив Сергій Цвор, єпископ ОЦХВЄ Білору-
сі. — Людина не має сили перемагати саму себе, але 
тільки хрещення Духом Святим дає їй цю силу, робить 
нас скромними людьми, які розуміють, що багатство 
всередині. Поклоняючись Господу, ми захоплюємося 
Ним, возвеличуємо Його, а коли людина не захоплюєть-
ся Господом, тоді вона захоплюється собою», — зазна-
чив служитель.  

«Щоб навчитися чути голос Духа Святого, треба мати 
віру й чисте серце, адже через засмічений канал Богу 
тяжко щось промовити до людини», — проповідував 
Джордж Давидюк, євангеліст та християнський співак із 
США. Як він пояснив, є різні шляхи, якими Господь звер-
тається до людини — найчастіше через Біблію, пропо-
відь, пісню, через які людина кається, а далі через виді-
ння, сон, відвідання ангелів, пророцтва та інші духовні 
дари, які спонукають людину до освячення. Утім пропо-
відник застеріг від помилок людей, які мають одкровен-
ня. «Коли Бог дав якесь одкровення, треба завжди про-
сити двох-трьох людей підтвердити його, але не відразу 
стверджувати «Бог мені сказав», — наголосив проповід-
ник. — Краще казати: «У мене на серці така думка» чи: 
«Маю спонуку сказати». За словами євангеліста, щиро 
віруюча людина може розуміти Божу волю лише тоді, 
коли вмирає для своїх почуттів і шукає не своєї слави, 
а Божої.

Однак Духа Святого можна й засмутити як вчинками, 
так і негативними емоціями, як зауважив Дору Кирдей, 
пастор із Молдови. Застерігаючи від цього, служитель 
розповів випадок зі свого дитинства. Ще підлітком він 
часто ображав циган, хоча й ніколи, як наголосив, не був 
расистом. Одного дня батько хлопчика, якого Дору від-
лупцював, попросив його родину компенсувати збитки. 
«Моя родина була віруючою, і я дуже засмутив свого 
батька, — поділився спогадами проповідник і закликав 
не засмучувати ні людей, ні Бога. — Ми знаємо що таке 
радість у Дусі Святім, але чи радіє Дух Святий від нашої 
поведінки?» — додав на завершення служитель.

Відновити розірваний зв’язок між Богом і людиною 
— це ініціатива самого Бога, бо Він є автором нашого 
спасіння, наголосив Михайло Паночко, єпископ ЦХВЄУ, 
у проповіді на тему «Робота і плід Духа Святого».

«Дух Святий постійно дає людині здібність розпізна-
ти через совість, що є добрим, а що є злим, — зазначив 
служитель. — У старозавітниі дні люди часто відкидали 

Божі поради, і Бог посилав пророків, які навертали лю-
дей на дорогу правди. І це є робота Духа Святого, Який, 
перш за все, спрямовує нас переображатися до образу 
Христового — це Його основна ціль», — сказав він.

На завершальному недільному богослужінні всі при-
сутні на конгресі змогли взяти участь у святому причас-
ті. Також єпископи національних церков з різних країн 
почергово звершували молитву-благословення за спа-
сіння людей кожен рідною мовою. Під спів гімну «Бо-
же Великий, Єдиний, нам Україну храни!» завершився І 
Міжнародний форум християн віри євангельської.

Іван Федоров, с. Павлиш, Кіровоградщина.
Мені скоро виповниться вісімдесят років, але я 

просто не міг пропустити такий важливий конгрес 
нашого братства. Для мене це спілкування з брата-
ми дорожче за будь-який земний достаток. Я з юнос-
ті вихований в братерському спілкуванні. Раніше нас 
гонили, забороняли, штрафували, попри це ми нама-
галися постійно збиратися. То тим більше нині, коли 
ніхто не забороняє, ми повинні частіше збиратися ра-
зом. У мене течуть сльози радості за таке братерство, 
таку єдність! Скільки дорогих зустрічей! Зараз, в да-
ний момент, п’ятидесятниця в повному смислі цього 
слова втратила силу, і тому завдання конгресу дуже 
правильне: тут брати дуже правильно пояснюють суть 
п’ятидесятниці, хрещення Духом Святим, суть життя в 
Дусі Святому. Це для мене —  олива на душу. Це мені 
рідне й дороге, пережите мною.

Микола Шеремет, м. Стаханов, Луганщина.
Я цілеспрямовано приїхав на цей з’їзд. Побачив тут 

багато відомих служителів з усього світу, саме це вже є 
для мене величезним Божим благословенням. Спільні 
молитви з помазанцями Божими мене дуже вразили. 
Я у свої 35 років можу перебувати тут, на рівних з усі-
ма! «Та хто я такий, Господи, що ти й мене удостоїв?!» 
Я отримав підкріплення від свідчень братів, коли вони 
відкрито визнають свої труднощі, помилки: це збадьо-
рює й підтримує. 

Григорій Матвіїв, м. Чикаго, США.
Мені 88 років, але я не думаю про старість (якби 

думав, то тут не був). Насамперед наголошу, що я — 
українець і люблю Україну, тому я тут. Ми повинні 
дуже дякувати Богові за незалежність України, бо це 
зробив Бог, а не люди. Раніше я так вільно не міг при-
їжджати до України. Я тепер спеціально приїхав на 
цей конгрес, щоб спільно з народом Божим молитися 
й славити Бога! Хотів би для церков України привес-
ти приклад устрою церков Бразилії, де я жив раніше: 
там усі церкви мають одну науку. Тобто поміж церква-
ми нема розбіжностей у розумінні духовних питань, 
устрою церкви, порядку служінь. Саме цього бракує 
церквам в Україні. Кожна церква має своє розуміння і 
не погоджується з іншою. Від цього стільки розділень 
і непорозуміння. Та ж сама ситуація з українськими 
церквами і в Америці. 
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