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Сторінка редактора

Коли я навчався в радянській школі, одного разу в шкільній бібліотеці натрапив на «Бі-
бліотеку світової літератури» — було таке популярне видання на 200 томів. Яким же було 
моє здивування, коли в одному з них я знайшов біблійні книги: Йова, Пісню над піснями, 
Рут, Екклезіаста, Йони. Зрозуміло, що в атеїстичне видання ці твори потрапили зовсім не 
через їхнє богонатхнення. Тоді чому ж? Відповідь проста: тому, що літературознавці по-
бачили в них високий художній рівень — і з повним правом віднесли до вершин світової 
поезії.

З тих пір я часто згадую цей випадок, який тоді мене неабияк вразив. Для мене він 
став доказом того, що Богові (а саме Він є автором біблійних книг) притаманне відчуття 
прекрасного, мистецького, і цими якостями Він наділив авторів, які зодягнули Господні 
думки у звичну для нас, людей, форму. І мова, і сама форма викладу були настільки до-
сконалими та оригінальними, що навіть ті, хто відкидав існування Бога, визнали геніаль-
ність біблійних текстів.

У цьому номері ми вирішили підняти непросте і дискусійне питання ролі та значення 
мистецтва в житті віруючих людей та в служінні Богові. Дискусійне тому, що є чимало ду-
мок, іноді категоричних, що мистецтво — зі сфери світського, а отже — гріховного, тому 
воно не має ніякого стосунку до справжньої духовності. Ми дозволимо собі, м’яко кажу-
чи, не погодитися з таким твержденням.

Уважно проаналізувавши зміст самої Біблії, історію її написання, зрештою біографії 
авторів, стаєз розумілим, що вони приділяли велику увагу не лише духовному складнику 
своїх слів, але й намагалися висловити думки вишукано, естетично, мистецьки. Це ж сто-
сувалося й самого служіння Богові. Розповідаючи через Мойсея про влаштування скинії, 
Господь звертав увагу не лише на внутрішній, духовний зміст предметів, але й на їхнє зо-
внішнє, як сьогодні б сказали, дизайнерське оформлення.

Протягом усієї двохтисячолітньої історії Церкви Христової ми можемо бачити взаєм-
ний вплив християнства та мистецтва: митці брали теми та ідеї для своїх творінь зі Слова 
Божого, у християнському служінні використовувалися популярні на той час мистецькі 
форми вираження почуттів. Правда, не завжди це було на користь християнству, але по-
зитивних моментів все таки більше.

І ще одне спостереження з радянської епохи. Незважаючи на відчайдушні спроби ате-
їстичних ідеологів знищити будь-які згадки про Бога та віру в Нього, була одна особлива 
сфера, у якій біблійна тематика присутня досить широко — сфера мистецтва. Картини, 
скульптури, літературні твори містили неприховане захоплення авторів біблійними пер-
сонажами, образами та ідеями. Я з дитинства цікавився мистецтвом, збирав фотоальбо-
ми з репродукціями картин та фотографіями експонатів радянських і зарубіжних музеїв 
— і не міг приховати здивування від того, наскільки переповнені релігійними мотива-
ми твори мистецтва. І здебільшого це не була данина моді чи традиції — автори, бувши 
християнами, переносили у свої твори те, чим жили. Це було втілення духовних пере-
живань у твори живопису, скульптури, музики, літератури, які пізніше мистецтвознавці, 
навіть невіруючі, назвуть шедеврами.

Отже, Біблія та мистецтво, християнське служіння та сучасні форми мистецтва — чи є 
щось спільне між цими поняттями? І якщо є, наскільки вони можуть співіснувати і впли-
вати одне на одного? Саме про це йтиметься в добірці матеріалів нашої редакції.



Запитання на тему номера

Олег КАРПЮК, пастор, директор місії «Добрий самарянин», головний редактор газети «Вірую»

Людмила ХАРКАЛЮК, координатор дитячих євангелізаційних проектів 
ЦХВЄУ

— Як творчість допомагає вам у проповіді Євангелії?
— У дітей є потреби, які потрібно задовольняти. І одна з них – потреба творчості. 

Це дуже важливо, це не можна ігнорувати, і ми обов’язково включаємо різні творчі за-
няття у наші програми. Ми досягаємо мети Євангелії, коли враховуємо всі ці фактори.

Зокрема, використовуємо спеціально розроблені збірники дитячих пісень. За-
вжди по таборах маємо гуртки рукоділля. Це і розвиває дітей, і допомагає їм краще 
запам’ятовувати, Боже Слово сприймається більш повноцінно. Коли дитина створює 
своїми руками якийсь виріб на тему уроку, то ця євангельська істина стає для неї більш 
реальною, а потім не раз пригадується.

Часто Ісус пояснював вічні істини на простих побутових прикладах. Так і ми сьогодні 
для благовістя використовуємо наочні приклади, креативні ідеї, ігри, сценки, спортив-
ні майданчики... Намагаємося зробити так, щоб діти пережили, пропустили крізь себе 

— Якими мають бути мистецькі твори, що використовуються в служінні? 
— Ми, євангельські християни, часто схильні виштовхувати мистецтво на 

узбіччя життя, бо щось інше в діяльності людини здається нам більш важливим. 
Незважаючи на наші постійні розмови про те, що Христос — наш Господь, ми 
звузили це поняття, відносячи його лише до дуже невеликої сфери реальності. 

Мистецтво — це майстерна творчість, яка дарує естетичне задоволення.  То-
му такі його види, як музика, драматичні постановки, мистецтво слова  не тіль-
ки доречні, але й навіть необхідні в служінні. А поезія… Ця пісня душі викли-
кає благоговійний трепет перед Незбагненним Богом, Який дарує дивовижний 
дар зодягати глибоку істину в короткі й влучні фрази. Без мистецтва наші слу-
жіння можуть втратити оце благоговіння перед величчю Бога-Творця. 

Нам треба пам’ятати, що Бог створив нас за Своїм образом і подобою. Усі 
ми — творчі особистості, і всі ми обдаровані Богом. Тому Він очікує від нас якіс-
ного творчого поклоніння. 

— Чи повинне «церковне» мистецтво бути високого якісного рівня? 
— На мою думку, «церковне» мистецтво повинно бути, наскільки це можливо, професійним. На жаль, не всі 

це розуміють. Будь-який спортсмен, митець чи актор, щоб досягнути успіху та людської слави, витрачає колосаль-
ні зусилля на тренування й здобуття майстерності. Одного разу на шлюбній церемонії співав церковний хор не в 
повному складі. Співав, відверто кажучи, слабенько. Після закінчення шлюбної настанови до мене підійшла одна 
хористка і з винуватим виглядом констатувала: «Погано ми співали, це правда. Але ж ми співали для Господа». Ви-
являється, якщо для Господа, то можна як-небудь!

Як прикро чути в служінні низькопробні віршовані твори, погану декламацію, непрофесійний спів тощо. І так 
хочеться, щоб ми нарешті перестали виправдовувати своє небажання досягати професіоналізму й навіть душевні 
лінощі заявами, що головне — прославити Бога, і яка, мовляв, різниця — є у вірші рима чи немає, вмію я співати чи 
лише думаю, що вмію. 

Я впевнений, що «церковне» мистецтво повинне досягати найвищого рівня. І для цього є все необхідне, головне 
— наше бажання. І ми, як служителі, повинні спрямовувати людей у церквах до тих служінь, які їм до снаги. А співати, 
декламувати, писати для Господа повинні покликані до цього люди. Бо тільки так Творець через їхнє служіння буде 
достойно прославлений. 

Боже Слово.
Досі пам’ятаю проповідь Євангелії, яку почула 15 років тому. Тоді я вперше потрапила до церкви на невелику домаш-

ню групу. Мені закарбувався в пам’яті приклад, який продемонстрував служитель. Він приніс стакан із гранями, які були 
замальовані гуашшю. Потім узяв свічку і помістив її за стакан − світла не було видно. Так, коли людське серце забруднене 
гріхами, не видно Божого світла. Потім він почав грань за гранню стирати фарбу − як людина, що приходить до Бога, пере-
стає красти, лихословити, заздрити і т. д. Світло ставало видно все більше й більше. Для мене це було і цікаво, і доступно. 
А для дітей подібні уроки настільки цікаві, що вони їх потім самостійно відтворюють у своїх сім’ях, розповідаючи таким 
чином рідним про Бога. Я бачила, як на наших вуличних євангелізаціях люди плачуть, Бог торкається їхніх сердець через 
прості образи, приклади. 

Це мистецтво – доносити Євангелію різноманітними способами. І через подібні творчі речі Бог Духом Святим говорить 
не менше, ніж у церкві через проповідників. 



Тема номера

Християнство 
і культура

«Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любови 
Отцівської, бо все, що в світі: пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, 
це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, 
той повік пробуває!»  (1Ів.2:15-17).

«Не благаю, щоб Ти їх зо світу забрав, але щоб зберіг їх від злого» (Ів.17:15).
Що ми розуміємо під культурою? З багатьох визначень мені найбільше подобається таке: 

«Культура — сукупність усього створеного людиною, а також сама її здатність творити, процес 
і результат творчості... Культура насамперед виражається в матеріальних речах: книгах і карх-
тинах, в архітектурі та музиці, в установах, в символах, в писаних і неписаних нормах людської 
поведінки, права і т. д.» (І. Підберезський).

Хоча під культурою можна розуміти практично все, що творить людина, а також її поведінку, 
ми будемо мати на увазі перш за все різні форми мистецтва: архітектуру, скульптуру, живопис, 
музику, літературу.



Окремо можна говорити і про 
церковну культуру, або, краще ска-
зати, культуру, яка формується в сті-
нах церкви. Хоча з початку історії 
християнства більше уваги приді-
лялося духовному складнику віри, 
мистецтво не зникло зовсім. Архе-
ологи знаходять багато зображень 
сцен із Біблії на стінах римських ка-
такомб і в місцях християнських по-
ховань (картини хліба і рибок зокре-
ма). Пізніше церковне мистецтво 
виявлялося в будівництві соборів, 
виготовленні фресок і мозаїк, напи-
санні ікон, в архітектурних стилях, 
церковному меблюванні, як-от ка-
федри, вівтарі, баптистерії, у пиш-
ноті священицьких убрань.

У протестантських церквах сьо-
годні більше уваги приділяється 
проповіді та особистій вірі, хоча і 
мистецтво не залишається без ува-
ги. Воно проявляється в музичному 
служінні церкви, архітектурі будин-
ків молитви, оформленні вечері та 
водного хрещення, у деяких грома-
дах — у живопису, що виражається 
в картинах на біблійні теми або ві-
ршах з Біблії на стінах церковної бу-
дівлі. Серед молоді популярні дра-
ми (сценки), подекуди створюються 
літературні гуртки. Таким чином ми 
впливаємо на всі сторони людсько-
го єства: тіло, розум, почуття, уяву, 
пам’ять.

Яким має бути ставлення хрис-
тиянина до культури, до мисте-
цтва цього світу? Думок тут стільки, 
скільки й людей, навіть більше. Але 
все розмаїття підходів можна звести 
до трьох основних формул: Христос 
проти суспільства; Христос і суспіль-
ство в злагоді; Христос як перетво-
рювач суспільства (Р. Нібур).

Христос проти суспільства (мо-
дель конфлікту)

Перший підхід стверджує несу-
місність культури й віри: «світ ле-
жить у злі» (1Ів.5:19) і «криве не на-
правиш» (Екл.1:15). Царство Боже 
на землі побудувати неможливо.

Подібних поглядів дотримували-
ся багато християнських груп. У шіст-
надцятому столітті, наприклад, ана-
баптисти (пам’ятаймо, що між ними 
і баптистами немає такого прямого 
зв’язку, як може здатися з назви) у 

своєму віросповіданні стверджува-
ли: «Світ, фактично, належить дия-
волу, так що з ним не можна мати 
відносин. Треба вийти з Вавилону 
та Єгипту (світу), щоб не піддатися 
покаранню разом з ним». Коли Син 
Божий прийде — Він усе змінить, а 
тепер суспільство та його культуру 
навряд чи можна реформувати.

Христос і суспільство в злагоді
Другий підхід розглядає Ісуса як 

видатну особистість в історії куль-
тури, а твори мистецтва здатні на-
правляти думки й почуття людини 
до вищих цінностей, спонукати до 
богошукання.

Як родоначальника такого погля-
ду можна згадати Климента Олек-
сандрійського (початок третього 
століття). Климент вважав, що куль-
тура готує до сприйняття Євангелії. 
Адже всяке мистецтво і всяке зна-
ння походить від Бога.

Приклад тому — апостол Павло, 
який цитував язичницьких поетів. 
У його посланнях ми знаходимо 
два таких приклади: «рід ми Його» 
(Дії17:28) і «Критяни завжди брех-
ливі, люті звірі, черевані ліниві» 
(Тит.1:12).

Христос як перетворювач 
суспільства

Третій підхід — перетворення 
суспільства. Прихильником цієї мо-
делі був Августин (п’яте століття). 
Він вважав, що всі науки й мисте-
цтва можуть бути ушляхетнені змі-
нюючою любов’ю людини і стати 
знаряддям прославлення Бога.

Почасти цю теорію втілював у 
своєму служінні Мартін Лютер. У 
передмові до «Збірника псалмів» у 
1524 році він писав: «Я не дотриму-
юся думки тих, хто гадає, що Єванге-
лія знищить усе мистецтво, як вва-
жають деякі святенника, але я дуже 
хотів би бачити мистецтво, і особли-
во музику, на службі в Того, Хто це 
створив і дав нам. Тому нехай вся-
кий благочестивий християнин діє в 
цьому напрямку в міру сил, дарова-
них йому Богом».

Такий підхід був характерний 
для євангельських християн Ро-
сії на початку двадцятого століття, 
і особливо для їхнього лідера — 

І.С.Проханова. Не можна не згадати 
відозву «Євангельський спосіб жит-
тя», яку було прийнято одностайно 
і з великим піднесенням Всеросій-
ською конференцією євангельських 
християн у 1926 році. Ось деякі його 
пункти:

— Євангелія повинна впливати 
на науку, євангельські християни 
повинні, по можливості, вивчати 
всі наукові досягнення як самі, так і 
їхні діти, а також брати участь у по-
ширенні наукових знань... Усі члени 
церкви, батьки й діти, повинні на-
магатися досягти вищої освіти й зба-
гачуватися знаннями будь-якими 
засобами.

— Євангелія повинна знайти ви-
раження в розвитку мистецтв, таких 
як література, музика, архітектура, 
живопис і скульптура.

В інших пунктах йшлося про те, 
що культура християнина має ви-
ражатися і в умовах життя люди-
ни. Місце проживання має відріз-
нятися особливою чистотою, бути 
привабливим, оточеним квітами й 
прекрасними садами, а на стінах бу-
динків повинні бути орнаменти з ві-
ршами зі Святого Письма.

Вклад християнства в культуру
Історія вчить, що саме христи-

янство зробило великий внесок в 
культуру. Найважливіше, звичайно, 
полягає в тому, що в християнстві 
язичницький світ отримав еталон 
моральності. Доброта, любов, ми-
лосердя, прощення стали мірилом 
прекрасного, оскільки християнство 
пов’язало культуру з моральністю.

Біблія відкриває сенс існування, 
сенс страждань, сенс краси, тому 
вона дала поштовх створенню ше-
деврів. Чи можна уявити собі світо-
ву літературу без творів християн-
ських авторів, творів, які з’являлися 
під впливом Біблії? «Божественна 
комедія» Данте, «Втрачений рай» 
і «Повернений рай» Джона Міль-
тона, багато віршів О. Пушкіна, 
М.Лермонтова, Ф. Тютчева, Б. Пас-
тернака, творіння В. Гюго, Л. Толсто-
го, М. Лєскова та ін. Прославляла 
нашого Господа і музика. Згадаймо 
Й.С. Баха, Г. Генделя, Д. Бортнян-
ського, П. Чайковського. Найкращі 
твори архітектури минулого були 



присвячені Христу. Світові живопис 
і скульптура немислимі без біблій-
них оповідей. Мікеланджело, Рафа-
ель та інші залишили нам прекрасні 
зображення Христа і біблійних пер-
сонажів.

Що каже про культуру Біблія?
Почнемо з того, що в самому 

акті творіння Бог продемонстру-
вав Свою творчість. Він — Творець 
усіх форм, усіх візерунків, кольо-
рів та конфігурацій. Він — Великий 
Архітектор, Скульптор, Художник, 
Композитор. Божа творчість про-
стягається від кінчика травинки і 
контурів комахи до форм хмар, зі-
рок і людських істот. Бог створив 
усе «вельми добре» (1М.1:31). Яка 
картина може перевершити своєю 
красою створені Ним поля й луки, 
моря й гори, навіть найскромні-
шу квіточку або маленьку пташку? 
«Усе Він прегарним зробив свого 
часу» (Екл.3:11), усе Його творіння 
задовольняє найвишуканіші смаки. 
Найтонші поціновувачі мистецтва 
знайдуть у ньому щось гідне захо-
плення.

Звичайно, люди, створені за 
образом і подобою Бога, наділе-
ні здатністю до творчості. Людина 
відображує природу, творить пре-
красну музику, вірші, скульптури. 
Ці форми мистецтва процвітали 
вже в старозавітні часи, особливо 
в оформленні храму й храмовому 
служінні. Література, пісенне мис-
тецтво досягли своєї вершини при 
Давиді та Соломоні, і до цього часу 
навряд чи хто може перевершити 
цих поетів, написати щось подібне 
до Псалтиря або Пісні над піснями.

Але ще раз повторимо, біблійне 
розуміння прекрасного пов’язане 
з внутрішньою красою, з морал-
лю, моральністю. На першому міс-
ці — «захована людина серця в не-
тлінні лагідного й мовчазного ду-
ха, що дорогоцінне перед Богом» 
(1Петр.3:4). Ніякої цінності немає 
в зовнішній пишноті, якщо всере-
дині — повні «здирства й кривди» 
(Мт.23:25). У зв’язку з цим вказу-
ють на відомий біблійний вислів 
— «благоліпність святині» (краса 
святості). Краса і святість в покло-
нінні нероздільні (див. 1 Хр.16:29 ; 

2 Хр.20:21 ; Пс.28:2 і 95:9 («Додолу 
впадіть ув оздобі святій перед Гос-
подом»). 

Сьогодні мистецтво намагаються 
визначати як морально нейтральне. 
Але, наприклад, картини можуть 
бути просто унікальними з точки зо-
ру техніки живопису, проте, якщо 
вони проповідують помилковий по-
гляд на світ, з біблійної точки зору 
їх не можна назвати гарними, як не 
можна назвати прекрасним сатану, 
коли він «прикидається анголом 
світла» (2Кор.11:14). Водночас спо-
творений Христос, Який не має ні 
виду, ні величі — прекрасніший за 
всіх синів людських (Пс.44:3), тому 
що сповнений благодаті та любові. 
(Не дозвольмо обдурити себе зо-
внішньою красою!)

Справжня культура несе світло, 
радість, добро, гармонію, любов. 
Її вищим джерелом є Бог, Його мо-
ральні принципи. Вона служить 
прославлянню Бога!

Мирське мистецтво уражено грі-
хом. І це стосується як культури ма-
сової (поп-культури), так і «високої, 
елітарної» культури. Сатана вико-
ристовує різні види та рівні культу-
ри для того, щоб захопити віруючих 
і невіруючих. Він може набирати 
вигляду ангела світла (здається, це 
його улюблений метод), використо-
вуючи високі стилі. Через гармонію, 
красу форм він спокушає і понево-
лює розум освіченої і культурної (з 
точки зору світу) людини, змушую-
чи її занурюватися, скажімо, в музи-
ку, і в ній, а не в Богові знаходити 
розраду й радість. Сатана викорис-
товує в поклонінні йому дорогоцін-
не, красиве, витончене (Дан.3:1-10; 
Іс.44:13-17).

Без Бога мистецтво йде шляхом 
заперечення моральних ідеалів, 
стирає межі між прекрасним і по-
творним. Ф. Шейфер розмірковує 
про занепад культури і наводить 
приклади того, як сьогодні в музе-
ях звичайні предмети, такі як пляш-
ка з-під кока-коли або велосипедне 
колесо, демонструються як пред-
мети мистецтва. Ще один момент. 
Раніше художники й композитори 
вірили в Бога як Творця Всесвіту, в 
Його володарювання, і це розумін-
ня висловлювали у своїх творах, до-

сягаючи гармонії і цілісності. Запе-
речення ж панування Бога веде до 
утвердження принципу випадко-
вості. Один композитор, щоб висло-
вити цю ідею, за допомогою випад-
ковості створював музику. Іноді, на-
приклад, він підкидав монету, щоб 
вирішити, якою має бути наступна 
нота. Інший художник прославився 
тим, що підвішував над полотном 
банки з фарбою, і вона (фарба) роз-
бризкувалася найнеймовірнішим 
чином. За великі гроші музеї купу-
вали ці картини.

У таких умовах віруючі повинні 
зіграти свою перетворюючу роль у 
галузі культури. Це не головна на-
ша мета. Проповідь Євангелії перш 
за все. Зрештою, церква не покли-
кана задовольняти естетичні по-
треби людини, але ми не можемо 
не визнавати наявності цих потреб. 
Людина хоче не просто послухати 
спів хору. Бажано, щоб спів був кра-
сивим, професійним, щоб пестив 
слух. І ми враховуємо ці моменти 
в роботі з нашими хорами. Людина 
йде в музей, концертний зал, навіть 
кінотеатр, і добре, якщо там вона 
дійсно може доторкнутися до під-
несеного, наблизитися до Бога, кра-
ще пізнати Його, так само, як вона 
пізнає Його зі спілкування з приро-
дою.

Головний твір мистецтва — зви-
чайно, християнське життя, як пи-
сав Ф. Шефер. До такого мистецтва 
закликав Христос: «Так нехай сві-
тить перед людьми ваше світло, 
щоб вони бачили ваші добрі діла і 
прославляли Отця вашого Небесно-
го» (Мт.5:16).

Добрі справи, співчуття, мило-
сердя, любов — цих шедеврів нам 
бракує. Але якщо Бог дав христи-
янину здатність творити музику, 
писати картини, знімати фільми, 
то чому б не використати таланти 
для Його слави? Так робив Йоганн 
Себастьян Бах, і на його партиту-
рах часто можна було бачити слова 
«Soli Deo Gloria» — «Єдиному Богу 
слава». Будемо і ми славити Його 
у всіх творах рук наших, і через це 
інших вести до пізнання Бога та за-
хоплення Ним.

Леонід МІХОВИЧ,
baptist.by



Мистецтво

Українське слово «мистецтво» 
походить від німецького «meister»  
(майстер), яке в свою чергу по-
стало від латинського «magister»  
(навчитель, начальник), що, ві-
рогідно, утворене шляхом по-
єднання слів «magis» (великий) і 
«таhistor» (знавець, умілець). Цей 
термін співзвучний з білоруським 
«мастацтво», а також старо-
польським «misterstwo». В україн-
ській мові функціонує відносно не-
давно. Вважається, що першими 
його стали вживати редактори 
часопису «Основа» та Олена Пчіл-
ка.

У багатьох слов’янських мовах 
термін «мистецтво» пов’язаний 
зі словом «умілець», «вміння», 
зокрема чеський та словацький 
«umeni», сербський  та словен-
ський «umetnost», боснійський 
«umjetnost». Російський термін 
«искусство» походить від запо-
зиченого в часи християнізації з 
болгарської слова «изкуство-то» 
(корінь — искус (искушение), тоб-
то спокуса) і є історичним свід-
ченням настороженого ставлен-
ня тогочасної церкви до худож-
ньої творчості. «Мистецтво» 
французькою та англійською — 
«art», іспанською та італійською 
— «arte», які походять від латин-
ського «ars». Його відповідником у 
грецькій мові є слово «τέχνη», що 
первісно означало мистецтва, на-
уку, вміння або ремесла. Воно було 
запозичене багатьма мовами, у 
тому числі й українською для та-
ких слів, як «техніка».

У найзагальнішому значенні 
мистецтвом називають май-
стерність, продукт якої прино-
сить естетичне задоволення. 
Енциклопедія Британіка дає таке 
визначення: «Використання май-
стерності чи уяви для створен-
ня естетичних об’єктів, ситуації 
або дії, які можуть бути розділе-
ні з оточуючими». Отже, одним 
із критеріїв мистецтва — здат-
ність викликати відгук в інших 
людей. 

За матеріалами Вікіпедії

  Пейзажі

Пише найпрекрасніші пейзажі 
Вічного художника рука.
Як ніхто про Бога нам не скаже – 
Прохлюпоче вербами ріка. 

Скажуть зорі, легкокрилий вітер,
Колоскове золото і ліс.
Надвечірні сонцепади літа
В дивний край нам перекинуть міст.

Світ безмовний скаже нам про Бога – 
Скаже грім і блискавка-стріла…
І срібляста вранішня волога,
Що на трави лагідно лягла. 

Як ніхто про Бога не розкаже
Й мова не звучатиме людська – 
Створить найпрекрасніші пейзажі 
Вічного художника рука.

Віра КУШНІР, 
переклад редакції

* * *
Він розплескав помаранчевий колір на світанку 
І вклав небо в блакить. 
І якщо вам подобається дивитися, як ходять гуси, 
То, найімовірніше, це ви теж побачите. 
Чи  Він зобов’язаний був робити хвіст білки пухнастим?
Чи повинен був учити птахів співати 
Або придумувати смішну ходу курчатам 
І величавість громові, коли він гуркоче? 
Навіщо дарувати квітам аромат? 
Навіщо надавати їжі смаку? 
А може, Йому просто подобається 
Бачити усмішку на твоєму обличчі? 

Макс Лукадо

Великому Митцеві присвячується Етимологія



Біблія про мистецтво

Василь МАРТИНЮК



Мистецтво – це не тільки галузі 
образотворчої професійної діяль-
ності як скульптура, живопис, му-
зика, театр, кіно тощо, але й усяка 
творча діяльність, майстерність, 
результатом якої є довершений чи 
наближений до досконалості твір. 
Християнин може навіть не задуму-
ватися, що у своєму повсякденному 
житті та служінні він постійно сти-
кається з мистецтвом. Майстерно 
виголосити проповідь на зібранні, 
щоб зачепила серця слухачів, – це 
мистецтво. Так само, як і красиво 
продекламувати вірш чи заспівати 
пісню, не кажучи вже про те, щоб їх 
написати. Чудова картина на біблій-
ну тему в молитовного будинку чи 
й звичайні інтер’єрні елементи, які 
милують око, – це витвори мисте-
цтва. Дбайливо доглянута клумба 
на подвір’ї молитовному будинку, у 
яку сестри вклали серце – це мисте-
цтво. Усе, що ми робимо якнайкра-
ще, з умінням, майстерно – це мис-
тецтво. 

Так що мистецтво не чуже хрис-
тиянинові, як не чуже воно й Богові. 
Коли Господь творив землю і все, що 
на ній, то вклав у Своє творіння всю 
силу своєї мудрості та уміння. «І по-
бачив Бог усе, що вчинив. І ото, вель-
ми добре воно! (1М.1:31). Отож, Бог 
поглянувши на чудові земні пейзажі 
з деревами, квітами, яскравими ме-
теликами, птахами, залишився задо-
волений ділом Своїх рук. Бо все, що 
Він сотворив, було досконалим, до-
вершеним мистецьким твором, який 
милував зір. Я б сказав, що Бог отри-
мував естетичне задоволення від 
споглядання свого творива, бо Він 
любить усе прекрасне. 

Це ж прагнення красивого, 
схильність до творчої діяльності, до 
мистецтва Господь вклав і людині. 
Бо ж вона створена за подобою Йо-
го. Коли ми стикаємося з насправді 
мистецькою річчю, ми дивуємося, 
нам приємно її сприймати. Так, ми, 
як і Господь, любимо прекрасне. То-
му намагаємося зробити щось гар-
не навіть на побутовому рівні – чи 
то прибрати в хаті, чи на подвір’ї, чи 
спекти торт і прикрасити його. Це все 
творча діяльність, своєрідне мисте-
цтво. І це все від Бога. Коли Господь 
дав наказ Мойсеєві зробити ковчег 
та скинію, то Він не довірився йо-

му, мовляв: як зробить – так і буде, 
а дав йому конкретні інструкції що-
до їх будівництва. Ще й наказав: «І 
дивись, і зроби за тим зразком, що 
тобі показувано на горі» (2М.25:40). 
Більше того, вибрав людей, які ма-
ли це робити: «Дивися, Я покликав 
на ім’я Бецал’їла, сина Урієвого, си-
на Хура, Юдиного племени, і напо-
внив його Духом Божим, мудрістю, 
і розумуванням, і знанням, і здібніс-
тю до всякої роботи, на обмислен-
ня мистецьке, на роботу в золоті, і в 
сріблі, і в міді, і в обробленні каме-
ня, щоб всаджувати, і в обробленні 
дерева, щоб робити в усякій роботі. 
І Я ото дав із ним Оголіява, Ахісама-
хового сина, Данового племени. А в 
серце кожного мудросердого Я дав 
мудрість, і зроблять вони все, що Я 
наказав був тобі…» (2М.31:2-6). От-
же, Сам Бог дав їм до мистецтва зді-
бність, дав Духа Свого, «наповнив 
їх мудрістю серця, щоб робили во-
ни всяку роботу обрібника, і мист-
ця, і гаптівника в блакиті, і в пурпу-
рі, і в червені, і в віссоні, і ткача, що 
роблять усяку роботу й задумують 
мистецькі речі» (2М.35:35). А все 
тому, що ковчег і скинія мали бути 
красивими, мали виділятися від усіх 
інших скринь та наметів ізраїльтян, 
мали привертати увагу, мали бути 
мистецьким витвором. Бачимо, са-
ме слово «мистецький» не чуже Бі-
блії. Воно в ній часто трапляється. І 
не тільки в П’ятикнижжі Мойсеєво-
му, де йдеться про ковчег та скинію 
заповіту, про речі для служіння в 
скинії та шати первосвященика, а й 
у Пісні над піснями, де оспівується 
краса коханого та Суламіти: «…Ло-
но його твір мистецький з слонової 
кости, покритий сапфірами!» (5:14), 
«Хороші які стали ноги твої в чере-
вичках, князівно моя! Заокруглення 
стегон твоїх мов намисто, руками 
мистецькими виточене!» (7:2); й у 
книзі пророка Ісаї, де йдеться про 
покарання Єрусалима та Юдеї: «Бо 
Господь ось, Господь Саваот візьме 
з Єрусалиму й з Юдеї підпору й опо-
ру: усяку підпору від хліба, і всяку 
підпору води, лицаря та вояка, суд-
дю та пророка, і чарівника та старо-
го, п›ятдесятника та родовитого, і 
радника, і в мистецтві премудрого, 
і в закляттях умілого…» (3:1-3), «І 
станеться, замість бальзаму сморід 

буде, і замість пояса шнур, а замість 
мистецько укладених кучерів лиси-
на, і замість хитона цінного верета 
з паском, а замість краси спалени-
на!» (3:24); і в пророчому слові Со-
фонії на Ніневію: «І будуть лежати 
серед неї стада, усяка польова зві-
рина, і пелікан, і їжак будуть ночу-
вати на мистецьких прикрасах її, 
сова буде кричати в вікні, на порозі 
ворона, бо віддерто кедрину його» 
(2:14); і навіть в Об’явленні Івана 
Богослова, де йдеться про зруйну-
вання великого Вавилону: «І голос 
гуслярів, і співаків, і сопільників, і 
сурмачів уже не буде чутий в тобі! 
І вже не знайдеться в тобі жадного 
мистця й ніякого мистецтва, і шум 
жорен уже не буде чутий в тобі!» 
(18:22). З наведених цитат зі Слова 
Божого можна зробити висновок, 
що твори мистецтва супроводжують 
добробут людини й певною мірою є 
ознакою Божого благословення, а їх 
відсутність, зневаження та знищен-
ня – ознака Божого гніву та цивіліза-
ційного занепаду. 

Звернімо увагу і на Єрусалим-
ський храм, збудований Соломо-
ном. Це одне із чудес світу, незрів-
нянний шедевр як ззовні, так і все-
редині. Хіба могла його створити 
людина, не обдарована Богом му-
дрістю й умінням? Хіба ті два херу-
вими над ковчегом у найсвятішому, 
різьба на стінах та дверях не спра-
ва рук справжнього митця (див. 
1Цар.6)? А чи ж мідяні стовпи, мід-
не море та умивальниці зі скульп-
турними елементами гранатових 
яблук, лілей, пальм, биків, левів, 
херувимів могла б сотворити рука 
простого ізраїльтянина без мистець-
кого обдарування? Звичайно, що ні. 
Це Господь наділив людей талантом 
і надихнув на творчу працю Собі на 
славу й на збудування у вірі Свого 
народу. 

Стосовно храму велася мова 
про такі види просторового мисте-
цтва як архітектура та скульптура. 
Але в Біблії ми знайдемо й місця, 
де йдеться про музичне та літера-
турне мистецтво, зокрема пісенне. 
Співав Мойсей з народом та з Мі-
ріам, перейшовши Червоне море 
(див. 2М.15:1, 21). Співала Девора 
з Бараком, перемігши Сісеру (див. 
Суд.5:1).  Співав і Давид радісні та 



жалобні пісні (див. 2Сам.3:33; 22:1). 
Біблія зберегла їхні пісні. Давид 
призначив співаків для служіння в 
Божому домі (див. 1Хр.6:16), і по-
нароблював їм гусел та арф (див. 
1Цар.10:12). Співали ізраїльтяни й 
під гру на цитрі та цимбалах (див. 
1Хр.15:16). Спів та гра левітів у хра-
мі супроводжувалися могутньою ді-
єю Божою. Коли під час освячування 
першого єрусалимського храму ба-
гато левитів-співаків й музикантів та 
сто двадцять священиків-сурмачів 
стали одночасно славити Господа, 
«то дім Господній наповнився хма-
рою!.. І не могли священики стояти 
й служити через ту хмару, бо слава 
Господня наповнила дім Божий!..» 
(2Хр.5:13-14). Ось така сила мисте-
цтва, присвяченого Богові! На про-
рока Єлисея, мабуть, також дуже 
впливало мистецтво, бо коли троє 
царів, які йшли війною на Моав, за-
хотіли в нього «вивідати слово від 
Господа», то він попросив привести 
гусляра. «І сталося, коли грав гус-

ляр, то на Єлисеї була Господня ру-
ка…» (2Цар.3:15).

Були славними співаками сини 
Асафові. Ми можемо прочитати піс-
ні Асафа у Книзі Псалмів. Так само 
відомі тексти пісень Давида, Соло-
мона, синів Кореєвих. А це вже по-
езія, літературне мистецтво. Якщо 
говорити загалом про нього, то по-
трібно віднести до твору мистецтва 
всю Біблію, оскільки вона написана 
на високому художньому рівні із за-
стосуванням усіх засобів художності 
– різних тропів та синтаксичних фі-
гур. Як витвір мистецтва, нас Біблія 
вразить і жанровою різноманітніс-
тю: літопис, поема, притча, пісня, 
плач, молитва, акростих та інші літе-
ратурні жанри присутні в ній. 

Безперечно, мистецтво викорис-
товують і для безбожної мети. Як ті 
ізраїльтяни, які вилили два тельці 
собі за богів для поклоніння, коли 
Мойсей розмовляв з Богом на Си-
наї. Ідоли язичників – також твори 
мистецтва, але вони спрямовують 

«Хай потемніють зорі поранку її, нехай має надію на світло й 
не буде його, і хай вона не побачить тремтячих повік зорі ран-
ньої…» (Йов.3:9), – так Йов проклинає ніч свого зачаття. Йому 
болять тіло й душа – і немає рятунку від болю, навіть надії на 
оздоровлення. Але як красиво сказано: «Хай вона не побачить 
тремтячих повік зорі ранньої». Уявляю зірку в мигтливому оре-
олі променів. Автор Книги Йова – поет, він не висловився так 
банально, як це зробив би багато хто з нас: «Промені зірки». Він 
сказав: «Тремтячі повіки зорі ранньої»

Бог не байдужий до слів. Йому не все одно, яке слово вжити, 
як це буває в багатьох з нас. Він і не скупий на слово, Його звер-
нення не нагадують телеграму, але Він і не багатослівний, коли 
сказано багато й нічого.

Бог любить красиве глибоке слово, Йому подобаються місткі 
образи, які викликають в уяві яскраві картини, а в серці – роз-
маїття почуттів. Як-от у цьому уривку: «І сказав Господь Каїнові: 
Чого ти розгнівався, і чого похилилось обличчя твоє? Отож, коли 
ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недо-
бре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти 
мусиш над ним панувати. /…/ І сказав Господь: Що ти зробив? 
Голос крови брата твого взиває до Мене з землі. А тепер ти про-
клятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров тво-
го брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше 
не дасть тобі сили своєї. Мандрівником та заволокою будеш ти 
на землі» (1М.4:6, 7, 10-12).

людей в інший бік від Бога живо-
го. Апостол Павло, надивившись їх 
в Афінах, так промовляв в ареопазі 
перед грецькими мудрецями: «Не 
повинні ми думати, що Божество 
подібне до золота, або срібла, чи до 
каменю, твору мистецтва чи люд-
ської вигадки» (Дiї 17:29), але так і 
не переконав філософів не обожню-
вати творіння людських рук. До ре-
чі, згадана промова апостола Павла 
складена за всіма правилами рито-
рики, а це також мистецтво. 

Отже, мистецтво – це могутня 
річ, і воно прекрасне, коли спря-
мовує до Бога, коли славить Його. 
Правда ж, воно жахливе – коли за-
мінює Господа, таким чином знева-
жаючи Його і відводячи від Нього 
людей. Про це каже нам Біблія, про 
це нам каже і саме життя. І причина 
такої універсальності мистецтва – у 
його могутньому емоційному впли-
ві. Однак маю впевненість, що ко-
жен справжній шедевр допомагає 
глибше пізнати Бога. 

Поезія Божого Слова
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Богові було мало сказати: «Чого 
ти розгнівався». Він ще додав: «Чо-
го похилилось обличчя твоє». Наві-
що це доповнення? Щоб цим ряд-
ком допомогти нам збагнути міру 
Каїнового гніву. Він розгнівався до 
люті, так, що й не хотів нікого й нічо-
го бачити. Йому були немилі матір, 
батько, поля, що він доглядав, пло-
ди, які він зібрав, чудові пейзажі на-
вколо, небо, де мешкає Той, на Кого 
він особливо образився. Він похи-
лив обличчя своє! Господь уточнює: 
«Коли ти добре робитимеш, то піді-
ймеш обличчя своє». Що означає: 
«Ти похилив обличчя не тому, що Я 
такий недобрий до тебе; ти похилив 
обличчя не тому, що Я нібито без-
причинно образив тебе, а тому, що 
ти зробив зло, бо ті, хто творить до-
бро, піднімають обличчя свої». Ось 
цими кількома фразами Бог роз-
крив Каїнові причину його пригніче-
ного стану: «Тобі погано тільки тому, 
що ти згрішив. І ніхто в цьому не ви-
нен, окрім тебе самого». 

А далі Бог висловлюється не 
менш поетично: «В дверях гріх під-
стерігає. І до тебе його пожадання, а 
ти мусиш над ним панувати». А чому 
Господь не сказав простіше: «Осте-
рігайся гріха, багато спокус навколо, 
але ти маєш собою володіти»? А то-
му, що це «просте» попередження 
аж надто абстрактне й не зачіпає 
нашої уяви  й не зворушує серця, а 
значить – не запам’ятовується. То-
му Бог висловився і метафорично 
– і одночасно дуже зрозуміло. Цей 
гріх, який підстерігає, – наче голо-
дний лев, який готовий розірвати 
жертву за будь-який необережний 
порух. Як же потрібно пильнувати 
за собою, щоб гріх не стрибнув на 
нас, мов хижак на свою необачну 
здобич! Чому ж саме біля порога 
підстерігає той звір-гріх? Це глибоко 
символічно. Поріг дому – це межа, 
яка відділяє наше звичне середови-
ще, наш затишок, наш душевний і 
духовний комфорт від світу за стіна-
ми дому – світу, повного небезпек. 
Крім того, наша віра має свій поріг, 
наші почуття, бажання мають також 

свій поріг. Як це зрозуміти? У своїй 
вірі, почуттях, бажаннях ми маємо 
межу, переступивши яку, потрапля-
ємо в небезпеку. Якщо я вірю, що 
красти – гріх, то я цього не роблю, 
інакше потраплю в халепу. Якщо ме-
ні щось пропонують зробити, але я 
не впевнений, не маю віри, що це 
вийде на добре – я цього не робити-
му, щоб потім не жалкувати. Це чу-
дово перегукується зі словами апос-
тола Павла: «Що не від віри, те гріх» 
(Рим.14:23). 

Так само є межа нашим почуттям 
радості, гніву, кохання, переступив-
ши яку, нам болить серце, люди ста-
ють ворогами, злочинцями чи пере-
любниками. Отож, «сонце нехай не 
заходить у вашому гніві» (Еф.4:26), і 
не тільки у гніві, а й усіх наших по-
чуттях, щоб вони не стали надмір-
ними й не зашкодили нам. 

Є межа й нашим бажанням. Їх 
потрібно зіставляти зі своїми мож-
ливостями, з Божою волею, з Божи-
ми заповідями. «Не бажай» нічого з 
того, що належить твоєму ближньо-
му (5М.5:21). Що понад це – те вже 
за порогом, за межею духовного 
комфорту. 

 Отож, ти думаєш, що ти в безпе-
ці, що ти захищений, ти думаєш, що 
ти маєш віру, що ти мудрий, бага-
тий, сильний, але будь обережний, 
бо біля порогу твоєї віри, твого за-
хистку, мудрості, багатства й сили на 
тебе пантрує гріх. «До тебе його по-
жадання». Ти йому подобаєшся до 
пристрасті. Він пожирає тебе своїми 
очима. Необачний крок – і ти в його 
полоні, як  необережний горобець в 
пазурах кота. 

Що ж тоді робити? Сидіти в своїй 
комфортній хаті й не висовувати но-
са за її поріг? Зовсім ні! «Ти мусиш 
над ним панувати!» А як панувати 
над левом? Це ж не домашній кіт. 

А приблизно так, як дресиру-
вальник панує над своїми звірами. 
Він не виявляє перед ними свого 
страху. Він не показує їм своєї спи-
ни, а завжди дивиться в очі. Коли ж 
вони збунтуються, він утихомирює 
їх рішучим протистоянням, шмагаю-

чи бичем. Він їхній володар – вони 
мусять йому впокоритися. До цього 
ж закликає й апостол Яків: «Спро-
тивляйтесь дияволові, то й утече він 
від вас» (Як.4:7).

Цим звіром, цим левом чи ти-
гром можуть бути наші почуття, на-
ші бажання, наша лінь, які не підда-
ються жодному контролю. Вони не 
мають нами керувати. «Мною ніщо 
володіти не повинно» (1Кор.6:12), 
– сказав апостол Павло. Ми маємо 
ними володіти, а не вони нами. 

Ці слова Господні – також поезія.  
«Голос крови брата твого взиває до 
Мене з землі». Можна було б ви-
словитися простіше: «Твій злочин 
заслуговує покарання». Але в Божих 
устах кров ожила й відчайдушно 
просить покарати злочинця. Перед 
очима нашого серця постає художнє 
полотно. А це вже мистецтво!

У наступних віршах Господь гово-
рить не менш метафорично: «А те-
пер ти проклятий від землі, що роз-
крила уста свої, щоб прийняти кров 
твого брата з твоєї руки». Бог пропо-
нує нашій уяві глибокі образи з ве-
ликим асоціативним полем. Земля 
постає перед нами живою істотою, 
милосердною, пристрасною й спра-
ведливою. Вона прийняла Авелеву 
кров із глибоким співчуттям до ньо-
го й великим жалем за вчинений 
злочин. Однак вона не змирилася зі 
злочином Каїна, а буде переслідува-
ти його як проклятого. Висловивши 
Свої почуття через уособлену зем-
лю, Господь торкнувся глибин нашо-
го розуму. 

Так промовляє наш Бог! Так про-
мовляв наш Господь Ісус! Так про-
мовляли Божі пророки! Яскраво, 
змістовно, кожним словом малюю-
чи незабутні картини, викликаючи 
повінь почуттів та думок. Малювати 
словом – це і є поезія. І коли чую, як 
сини Кореєві захоплено кажуть Гос-
подові: «У Твоїх устах розлита краса 
та добро» (Пс.44:3), то благоговійно 
промовляю: «Амінь!»

Василь МАРТИНЮК

1

Я думаю, що ми ніколи не дамо народу нічого кращого від Писання... В Ньому знахо-
димо все людське життя. Релігія створила мистецтво і літературу, все, що було великого 

з самої давнини! ...Без цього не було б ні філософії, ні поезії, ні моральності.
Олександр ПУШКІН



Віра і мистецтво

Ханс РОКМАКЕР

Яким способом християни можуть реалізувати свою віру в тій культурі, яка їх оточує? Або, 
інакше кажучи, як потрібно жити й працювати людині в космосі, створеному Богом?

Не було б ні шлюбу, ні економіки, ні молитви, ні мистецтва, якби Бог не наділив Своє творіння 
здатністю до цих дій. 

Людина може творити і діяти, втілювати любов і свободу, свою суб’єктивну людяність, дану 
їй Творцем життя. Людяність полягає в тому, щоб зробити щось у цьому житті; проявити ті мож-
ливості, які дав нам Бог; побудувати гарну сім’ю, якщо це нам призначено; сумлінно виконувати 
свою роботу, радіти життю, проявити здібності, закладені в нашій особистості.

Яка ж роль мистецтва? Чи можливе існування поряд з іншими мистецтвами особливого, хрис-
тиянського мистецтва? Чи можна використовувати мистецтво для цілей християнства? Тут я по-
винен з усією конкретністю заявити: мистецтво ніколи не має бути використано для демонстрації 
значимості християнства. Але значимість мистецтва може бути показана через християнство.



Християнство в мистецтві
Мистецтво не можна називати 

християнським лише на тій підставі, 
що воно присвячене християнській 
тематиці. Пікассо створив кілька зо-
бражень Розп’яття; але їх скоріше 
можна назвати блюзнірством, ніж 
плодом віри. Після Ренесансу бага-
то біблійних сюжетів втілювалися 
в гуманістичному дусі. І, звичайно, 
практично всі єретичні напрямки 
також знайшли своє відображення 
в мистецтві.

Ні, християнська суть мистецтва 
полягає не в тематиці, але в тому 
дусі, яким воно перейнято, в му-
дрості й розумінні тієї реальності, 
яку воно відображає. Бути хрис-
тиянином не означає цілими дня-
ми ходити й співати «алілуя», для 
цього потрібно довести, що твоє 
життя, оновившись у Христі, напо-
внене істинною творчістю. Так са-
мо і в християнському живописі не 
обов’язково мають бути присутні 
персонажі, оточені німбами, що 
(якщо прикласти вухо до полотна) 
виспівують «алілуя».

Християнське мистецтво — це 
не якийсь особливий напрямок. Це 
вагоме, здорове мистецтво, ство-
рене відповідно до законів, даних 
Богом, що володіє люблячим і віль-
ним поглядом на реальність, добро 
й істину. У певному сенсі немає кон-
кретно християнського мистецтва. 
Можна говорити лише про хороше 
і погане мистецтво, гармонійне і 
добре — на противагу фальшиво-
му або збоченому (з точки зору ро-
зуміння реальності). У цьому сенсі 
можна говорити і про живопис, і 
про театр, і про музику. Християни, 
якою б не була сильною їхня віра, 
можуть створити погане мистецтво. 
Вони можуть бути грішними й слаб-
кими або просто позбавленими та-
ланту. З іншого боку, нехристиянин 
здатний творити красу, вічну ра-
дість — якщо він дотримується за-
конів мистецтва, якщо його роботи 
сповнені людяності, що не погрузли 
в збоченості, порочності й не про-
славляють диявола.

Тому не можна назвати витвір 
мистецтва хорошим лише на тій 
підставі, що воно створене христи-
янином: воно гарне тільки в тому 
випадку, якщо воно дійсно таке. 

Не обов’язково будуть поганими і 
твори людини, про яку відомо, що 
вона ненавидить Бога. Можна зро-
бити виставку з красивих робіт Пі-
кассо. Ця виставка, можливо, не ві-
добразить того духу, який спрямо-
вував художника в його творчості, 
але доведе, що художник таки лю-
дина. Людські істоти, навіть якщо 
вони не люблять Бога, не стають із 
цієї причини демонами.

Це не доводить, що мистецтво 
нейтральне. Нічого нейтрального 
не буває. Мистецтво створюєть-
ся людиною, тож тісно пов’язане 
з конкретною особистістю. Тому в 
ньому і проявиться дух тієї людини, 
її почуття краси, її розуміння, уява і 
суб’єктивне сприйняття.

Чи може «красиве» мистецтво 
бути плодом грішного, безбожно-
го духу? Історія доводить, що таке 
можливо. Проте в тривалій пер-
спективі його мертвуща суть не мо-
же не виявитися. Пройшовшись по 
нинішній картинній галереї, ми по-
бачимо цю смерть. І це доводить, 
що, в кінцевому рахунку, дух анти-
християнства і антигуманізму при-
водить до смерті мистецтва.

Християнство говорить про 
оновлення життя. Це означає і 
оновлення мистецтва. Ось яким чи-
ном цінність мистецтва може бути 
показана за допомогою християн-
ства. Таким є вираження християн-
ського світорозуміння, яке є пло-
дом Божественного Духа. Мова йде 
і про емоційне життя, і про почуття, 
і про красу, пов’язані з ним. Хрис-
тияни повинні показати сенс життя 
і людяності; пояснити, що означає 
«оновлення» у Христі — у всіх його 
життєвих проявах.

Роль мистецтва
Мистецтво не потребує ніяко-

го виправдання. Помилка багатьох 
його теоретиків (і не тільки христи-
янських) полягає в спробі вгледіти 
сенс і значення мистецтва в тому, 
що воно «щось робить». Вони вва-
жають, що мистецтво обов’язково 
має повчати або служити для при-
краси, проповідувати або вихваля-
ти, нести суспільне навантаження 
або висловлювати конкретну філо-
софію. Мистецтво не потребує по-
дібних виправдань. Його власному 

значенню не потрібні пояснення, 
точно так само, як не потребує їх 
сім’я або людина, або птах, квітка, 
гора, море, зірка. Вони повні зна-
чення, бо їх створив Бог. І Він під-
тримує Своє творіння. Тому й мис-
тецтво має значення як таке, бо Бог 
вважав за благо дати людству мис-
тецтво й красу.

Але й мистецтво може вчити, 
прославляти, проповідувати або 
зміцнювати суспільні відносини. 
Часто воно так і робить, адже птах 
теж здатний приносити користь, та 
й життя конкретної людини буває 
більш плідним і значним. Але по-
милкою було б вважати хорошим 
лише те мистецтво, яке проповідує 
християнство. Подібну точку зору 
можна назвати зворотним боком 
утилітаризму.

Мистецтво, зокрема спів, може 
застосовуватися при богослужінні 
— справді, без хорошої музики його 
й уявити не можна, і живопис мож-
на використовувати для проповіді. 
Але мистецтво не потребує виправ-
дання тим, що воно годиться для 
такої мети. Тут треба бути обереж-
ним: якщо ми збираємося викорис-
товувати мистецтво для прикрашу-
вання церкви або проповіді Єван-
гелії — потрібно стежити за тим, 
щоб воно було по-справжньому 
хорошим. Дешеве мистецтво несе 
дешеву проповідь і дешевий зміст. 

Мабуть, я погарячкував, сказав-
ши, що мистецтво ні в якому разі не 
повинно показувати цінність хрис-
тиянства. Я мав на увазі, що це не 
головна мета мистецтва. Головне, 
щоб воно якнайкраще відповідало 
своєму призначенню. І все ж мисте-
цтво володіє власною цінністю, яка 
ніяк не пов’язана з його додатко-
вим застосуванням.

Якщо ми зможемо відмовити-
ся від цієї помилкової подвійнос-
ті, сприйняти мистецтво просто як 
мистецтво, як самостійну цінність, 
воно знову набуде свободи, стане 
частиною людського життя, при-
дбає нову значимість. Ні мистецтво, 
ні краса не потребують того, щоб 
їх виправдовували або підносили 
на п’єдестал. Їм треба радіти, ці-
нувати, займатися ними вільно і з 
любов’ю, приймати їх як найбіль-
ший дар Божий.



Soli Deo Gloria,
або

Створене, щоб служити Богові

Ретроспектива

Останнім часом мистецтво стало 
секуляризованим, тобто роль Церк-
ви в розвитку мистецтва зводиться 
до мінімуму.

Та якщо заглянемо в історію, зо-
крема в епоху Середньовіччя,то по-
бачимо, щовсі види мистецтва фор-
мувалися в лоні церкви.Це й архітек-
тура, імалярство, і  музика — усі вони 
служили Церкві.

Передусім готичний стиль, який 
властивий тогочасним церковним 
спорудам, виражає прагнення лю-
дини в небо. Височенні споруди, за-
ввишки 100-150 метрів, змушували 

людей, які підходили до них, під-
вести голову вгору, до неба. На фо-
ні таких споруд людина почувалася 
маленькою комашкою, незначною, 
нікчемною. «Голову підніми до не-
бес» — це ідея всієї готики.

У вітражах готичних храмів мож-
на побачити персонажів біблійних 
історій. У той час люди не мали мож-
ливості читати Біблію. Святе Писання 
було лише латинською мовою,тому 
не всі могли його не тільки придба-
ти, алей прочитати. Тож, роздив-
ляючись вітражі, люди мали змогу 
отримати певну біблійну інформа-

цію. Cтіни храмів стали прикрашати 
фресками, які теж описували ті чи ін-
ші біблійні події (це робили і раніше, 
і пізніше).

Якщо говорити про професійну 
музику, то вся вона сформувалася в 
лоні Церкви. Я не кажу про світську 
чи народну музику, я маю на увазі 
музику професійну.На відміну від 
усіх інших мистецтв, музичне мисте-
цтво стало частиною богослужіння, 
однією з форм презентації Євангелії. 

У своєму дослідженні християн-
ської музики А. Махов зазначає, що 
ранньохристиянська, а потім і се-



вом: «Для слави Божої, ближньому 
на навчання». Музичне навчання 
вважалося релігійною справою, то-
му Бах перед «Клавірною книжеч-
кою» для старшого сина Фрідемана 
написав: «В ім’я Ісуса». 

Ці букви та слова були для Ба-
ха не формою, а сповіданням віри, 
що проходила через всю його твор-
чість… Його музика — богослужіння. 
Мистецтво було для нього релігією. 
Тому воно не мало нічого спільного 
ні зі світом, ні з успіхом у світі. Во-
но було самоціллю. Релігія для Баха 
входить у визначення мистецтва. Ви-
кладаючи на уроках музики правила 
й основи акомпанементу, він дикту-
вав своїм учням: «Генерал-бас —до-
сконалий фундамент музики й гра-
ється двома руками так, що ліва грає 
написані ноти, а права бере до ньо-
го консонанси або дисонанси, щоб 
ця благозвучна гармонія служила 
славі Божій і достойній утісі почут-
тя, оскільки метою музики є служін-
ня славі Божій та оновленню Духа. 
Де це не береться до уваги, немає 
справжньої музики, а є диявольська 
балаканина та шум».

Після смерті Баха церква навіть 
вважала його твори неканонічними, 
бо в них було забагато почуття, хоча 
насправді Бах, на мою думку, най-
більш духовний з усіх композиторів. 
Його твори натхненні Богом.

Отже, при тому, що Церква бу-
ла плацдармом для розвитку мис-
тецтва, вона часто ставала його 
своєрідним гальмом.Церква вико-
ристовувала мистецтво й водночас 
боролася з ним. Тоді як світське мис-
тецтво постійно еволюціонує (хоча 
іноді цей рух буває й не зовсім пози-
тивним), церковне мистецтво більш 
консервативне, тому що в церкві є 
певні закони, канони й традиції, які 
дуже стійкі.У світському мистецтві ці 
традиції доволі нетривкі, їх прийня-
то ламати. 

У католицькій церкві аж до епо-
хи контрреформації постійно вини-
кали суперечки щодо використання 
органу в богослужінні. Православна 
церква категорично відкидала ви-
користання музичних інструментів 
під час богослужіння. Епоха Відро-
дження і протестантський рух (зо-
крема лютеранство), який сформу-
вався у той час, дав певний поштовх 

для розвитку мистецтв. Між пропо-
відями й читанням Писань звучали 
духовні кантати й пассіони Баха та 
твори інших композиторів. Згодом 
реформаторська протестантська 
церква стала категорично відкидати 
музику та спів хору як елементи бо-
гослужіння. Вони ратували за повер-
нення до общинного співу. Пієтисти 
також вважали, що мистецтва не по-
трібні для служіння Богові. Хоча в 
Писанні є уривок, де йдеться про те, 
що музичні інструменти були при-
готовані для ангелів ще до їхнього 
створення. Єзекіїль записав такі сло-
ва Бога, звернені до Люцифера: «Ти 
пробував ув Едені, садку Божому: 
усякий дорогий камінь на одежі тво-
їй… знаряддя бубнів твоїх та сопілок 
твоїх були в тебе щодня, коли був ти 
створений, були вони наготовлені» 
(Єз. 28:13). Тому заперечення церк-
вою інструментальної музики супер-
ечить Слову Божому, бо Слово Боже 
цього не заперечувало.

Ще Лютер у свій час сказав, що: 
«Господь сповіщає Євангеліє і че-
рез музику». «Коли справжня музи-
ка облагороджена і очищена мис-
тецтвом, там є видима і зрозуміла 
мудрість Господа в Його славному 
творінні – музиці». «Тільки людині, 
на відміну від усіх інших істот, дано 
приєднувати до звуків мову, щоб во-
на знала, що Бога потрібно хвалити 
словами і музикою, тобто проповід-
увати через музику». 

Щодо мистецтва в сучасній Церк-
ві, то передусім воно має бути якіс-
ним. Чесно кажучи, я за те, щоб 
основний акцент зробити на общин-
ний спів, який більш зближує та єд-
нає людей, і проти того, щоб зводи-
ти богослужіння до неякісних кон-
цертів. Я не проти хору в церкві, я за 
те, щоб з хором працювали профе-
сіонали, які водночас повинні бути 
духовними людьми. Тому що люди-
на без християнських переконань не 
може донести до людей тієї істини, 
донести яку покликане християн-
ське мистецтво. Усе, що ми робимо 
для Бога, має бути досконалим. Це 
стосується й усіх видів мистецтва, які 
служать Церкві.

За матеріалами бесіди
із мистецтвознавцем 

Мирославою НОВАКОВИЧ

редньовічна екзегетика осмислює 
людину як «музичний інструмент 
Бога». Іван Златоуст у тлумаченні 41 
псалма викладає своєрідне вчення 
про «духовний спів», де власне спів 
поєднується з молитвою: «…Де спів 
духовний, туди сходить благодать 
Духа, яка освячує і уста, і душу. Якщо 
ти співаєш саме так, — пише Злато-
уст, — ти зможеш увійти в хор Свя-
тих Божих і стати поруч з Давидом». 
«Хто ми, якщо не інструменти вели-
кого музиканта Бога? — проголошує 
бенедиктинський теолог Руперт із 
Дойтца (XII ст.). —Кіфари та органи, 
на яких ми повинні грати, славлячи 
Бога, —це наші серця й тіла». Від-
повідно до цієї центральної тези, іс-
тинний спів — «не одним голосом, 
але й духом і душею (nonsolumvoce, 
sedetspirituetmente)». Думки, вчин-
ки людини — музика, цій музиці 
вчить людину Христос.

…І коли Шекспір у знаменитих 
рядках «Венеціанського купця» за-
кликав не довіряти людині, «яка не 
має музики в собі», він лише про-
довжив тисячолітню традицію, що 
повертає нас до слів Кассіодора (ви-
датного римського письменника та 
державного діяча): «Коли грішимо, 
то музики в собі не маємо».

Отже, духовність того чи іншого 
музичного твору часто залежить від 
того, був автор духовною людиною 
чи ні. Автори  Середньовіччя часто 
навіть не підписували своїх творів, 
бо вважали, що слава належить не 
їм, а Богові.

Найбільш видатною постаттю 
християнина в музиці є Й.С. Бах. В 
основу своєї творчості Бах поклав 
протестантський хорал (Хорал — 
це євангельська церковна пісня. 
Хорали писав також і Мартин Лю-
тер, який надавав важливе значен-
ня музиці в богослужінні). Альберт 
Швайцер у біографії Баха зокрема 
зазначив: «Бах не думав, чи зуміють 
учні школи виконати його твори і чи 
зрозуміють їх люди, які приходять 
у Церкву. Він вклав у них все своє 
благочестя. Свої партитури він при-
крашав буквами SDG (Soli Deo Gloria 
— одному Богові слава) або JJ (Jesu 
Juva — Ісусе, допоможи). «Органна 
книжечка» — збірка невеликих ор-
ганних прелюдій Баха, написана у 
Кьотені, прикрашена таким висло- 1



Гріх недбальства,
або «Грішний» погляд на «духовну» поезію

Точка зору

Юрій ВАВРИНЮК

Право на творчість
«І наповнив його Духом Божим, мудрістю, розумуванням, і знанням, і здібністю 

до всякої роботи на обмислення мистецьке…» (2 М. 35:30-35).
Як ви думаєте, що найскладніше в роботі редактора християнської газети чи жур-

налу? Відповіді можуть бути різними, але для мене, редактора з більш як 15-літнім 
стажем, найважче пояснювати авторові віршів, «які йому дарував вчора вночі Дух 
Святий», чому ми не можемо їх надрукувати. І друга складність: пояснити цьому ж 
авторові, що він, отримуючи поетичні рядки від самого Бога, не тільки має право, 
але й зобов’язаний їх вдосконалювати, правити та шліфувати. Особливо, коли автор 
аргументує свою непоступливість тим, що це, мовляв, не його вірш, а Господній, він 
лише, як добросовісний слуга, записав надиктоване згори; і ніхто не має права ре-
дагувати те, що сказав Святий Дух.

Так, важко щось пояснювати таким авторам. Але я все ж таки спробую. Тим біль-
ше, що я сам, як автор, пройшов через подібну ситуацію.



Поетична душа
«І Бог на Свій Образ людину 

створив…» (1 М. 1:27).
Рідко можна знайти людину, яка 

була б байдужою до поезії. Навіть 
якщо вона не пише віршів, не читає 
їх. Але і такі люди розуміють поетич-
ний образ і часто підсвідомо корис-
туються ним навіть у буденних роз-
мовах. Зауважте, яка глибина дум-
ки, які високі та незвичні образи, 
яка влучність та поетичність народ-
них приказок, прислів’їв, загадок, 
пісень, дум! А народжували їх про-
сті, здебільшого неписьменні лю-
ди. Поетична душа нам подарована 
самим Богом, Якого, без перебіль-
шення, можна назвати найпершим 
Поетом. Бо, власне, поетичний дар 
дається людині згори. Для христи-
янина джерелом натхнення є Бог. І 
тут ми підходимо до особливого пи-
тання: чи має право людина пере-
роблювати те, що поклав у її серце 
Бог, те, що в принципі не її?

Так, має!
Бог-Єгова, створивши людину, 

дав їй особливий дарунок: власну 
волю. Він створив не просто слухня-
ний автомат чи комп’ютер, що пра-
цює згідно із закладеною програ-
мою, Творець надав людині право 
приймати рішення, творити. По суті, 
за задумом Божим, діяльність лю-
дини мала бути співпрацею Бога та 
Його творіння: Господь давав силу, 
здоров’я для фізичної роботи, по-
чуття прекрасного та натхнення для 
інтелектуальної діяльності, а люди-
на, використовуючи та вдосконалю-
ючи їх, втілювала ці дарунки у життя. 
Хорошим прикладом можуть стати 
біблійні книги, які ми, в повному ро-
зумінні цього слова, називаємо бо-
гонатхненими, маючи на увазі, що 
їхнім автором є Сам Бог. Але чи зау-
важили ви, що стиль мови різних ав-
торів дуже відрізняється? Кожен ав-
тор, незважаючи на те, що у всіх од-
не джерело натхнення, мав власний, 
неповторний стиль письма. Уважний 
читач може без особливих трудно-
щів розпізнати мову поета Давида 
та пророка Єзекіїля, листів апостола 
Павла та апостола Івана. Про що це 
говорить? Про те, що натхнення зго-
ри, від Бога, проходячи через душу, 
думки, почуття, серце і навіть вихо-
вання та освіченість конкретної лю-

дини, народжує неповторний твір, 
який людина має право називати 
своїм. Бо, отримавши від Творця «за-
готовку», опрацювала її, відшліфу-
вала, вклала свою індивідуальність 
— і народився новий шедевр. Чи за-
уважували ви, що у Слові Божому (!) 
книги подаються від імені тих, хто 
поклав Господні слова на папір: Кни-
га Ісаї, Авакума, Луки, Якова? Адже 
за логікою, це ж Божі слова, при чо-
му тут згадані люди? А при тому, що 
вони є «співавторами» написаного. 
Божі думки, Божі ідеї, але втілені че-
рез слова, стиль та індивідуальність 
конкретних людей.

Отже, Бог не тільки дає нам на-
тхнення для вірша, пісні, проповіді, 
але й дає право (і обов’язок!) вдо-
сконалювати їх, вкладати в них свою 
працю, свою душу, свої почуття. І не 
є гріхом в кінці поставити своє пріз-
вище. Мені доводилося зустрічати-
ся з авторами, які принципово не 
хочуть підписувати свої вірші, мов-
ляв, це не їхнє, це Боже. На мою 
думку, така позиція говорить про те, 
що людина хоче зняти із себе відпо-
відальність за написане, оправдо-
вує небажання працювати над тво-
ром, оправдовує власні ляпсуси, це 
просто гріх недбальства.

Діло майстра боїться
«Коли в несправедливім багат-

стві ви не були вірні, хто вам прав-
диве довірить?» (Лк. 16:11).

Ні для кого не секрет, що навчан-
ня, освіта, кваліфікація мають важ-
ливе значення у житті людини. Вік 
життя людини 70-80 років, і з них ми 
нерідко 15-20 років віддаємо на на-
вчання. Чи не забагато? Кажуть, що 
ні. Навпаки: «Вік живи — вік учись». 
Ми розуміємо, наскільки важливою 
для нас є освіта. Якщо освіта має на-
стільки важливе значення в земних 
питаннях, то чи не більш важливою 
вона є в питаннях духовних? Якщо, 
виконуючи якусь земну, тимчасову 
роботу, ми прикладаємо стільки зу-
силь, чи не варто ще більш наполе-
гливо виконувати роботу духовну? 

Ми, християни, — працівники у 
Бога. І саме від нашої сумлінності, 
нашої «кваліфікації» залежить те, як 
нас оцінить Господь. 

Згадаймо знамениту притчу про 
таланти. Там господар оцінював 

працівників не за кількість надба-
них коштів, а за сумлінність. І остан-
ній з них постраждав не за те, що за-
губив, розтратив, пропив чи прогу-
ляв доручений йому талант. Зовсім 
ні, він його старанно зберіг! Але 
НЕ ПРИМНОЖИВ, тобто не вклав у 
нього СВОГО: свого часу, своєї душі, 
своєї праці. Тому якось недоречно 
виглядають заяви деяких християн-
ських авторів, які не хочуть вчитися, 
працювати над тим, що дав їм Гос-
подь. Якщо ми повернемо Господа-
реві те, що Він нам дав, у такому ж 
вигляді, чи буде Він задоволений? 
Чи не запитає: «Так, бачу, це Моє, ти 
його зберіг, а де те, що ТИ примно-
жив? Чи не належало тобі піти (до-
звольте, я трішки перефразую при-
тчу) до спеціалістів з поезії, музики, 
філології, риторики, навчитися у 
них і правильно, мудро примножи-
ти своїми знаннями, своєю працею 
Мій талант?» 

Недбалість у служінні
«Проклятий, хто робить робо-

ту Господню недбало» (Єр. 48:10).
Робити недбало — це абияк, за-

для годиться, не прикладаючи осо-
бливих зусиль і не переживаючи за 
результат роботи. Недбалих робіт-
ників ніколи і ніде не цінували. Їм не 
довіряють відповідальної роботи, їх 
не поважають. Це в людей. А в Бога 
тим більше. Богові не потрібні пра-
цівники, які ставляться до довіреної 
роботи будь-як.

Це особливо помітно у староза-
вітному служінні. Іноді дивуєшся, 
наскільки вимогливими були тодіш-
ні закони. Скажімо, жертви, які при-
носилися людьми, мали бути най-
вищої якості, без будь-якої, навіть 
найменшої вади. Мимоволі вини-
кає запитання: «Невже Бог такий ви-
могливий, капризний, що Йому по-
давай тільки найвищої якості?» Зви-
чайно ж, ні, адже все, що є на землі, 
і так все Його. Ця досконалість по-
трібна була перш за все самій люди-
ні. Своїм жертвоприношенням вона 
показувала своє ставлення до Бога: 
«Господи, я Тебе так люблю і ша-
ную, що віддаю Тобі все найліпше, у 
що я вклав найбільше праці та часу, 
вклав свою душу та серце».

Якщо такі вимоги існували у ста-
розавітному служінні, яке було «тін-



ню майбутніх благ», тобто подобою 
чогось більшого та кращого, то у но-
возавітному служінні цей принцип 
набуває ще більшої ваги. Тепер за-
мість жертовної тварини, що була 
лише прикладом, прообразом, ми 
приносимо Богові самого себе, своє 
життя, своє служіння, свої таланти та 
здібності. Чи не підказує проста ло-
гіка, що для Господа це мусить бути 
найкращим? 

А якщо ми хочемо зробити при-
ємне самому Богові, то чи не пови-
нні проявляти ще більшу увагу та 
старання? 

ти має право розраховувати якщо не 
на геніальність, то в будь-якому ра-
зі на той рівень, який притаманний 
двадцятирічній людині.

І ще одне. Розумна дитина, готу-
ючи подарунок для матусі, буде го-
тувати його тими методами і у такій 
сфері діяльності, в якій вона дося-
гла найбільших успіхів. Якщо не ви-
ходить малюнок, син змайструє по-
личку на кухню, донька вишиє сер-
ветку. ПЕКАР ПОВИНЕН ПЕКТИ ХЛІБ, 
ПЕРУКАР РОБИТИ ЗАЧІСКИ, А ПОЕТ 
ПИСАТИ ВІРШІ. Мене дивують бага-
то християн, особливо новонавер-

менш вірш відповідає літературним 
нормам, тим він більш «духовний» і 
навпаки. Часто виноситься вирок в 
«недуховності» тільки тому, що на-
писаний вірш «якось вже надто зау-
мно». Як на мене, це проста лінь, ко-
ли людина не хоче задуматися над 
змістом поетичних образів. 

Наведу такий приклад. 
Ви прийшли в автосалон купу-

вати автомобіль. Менеджер приво-
дить вас до нефарбованої, обшар-
паної машини, у якій одне крило 
підв’язане шнурком, друге поіржав-
лене, погнуте, в салоні одне крісло 
рожеве, друге чорне, третє взага-
лі невідомого відтінку. «Ось, будь-
ласка, прекрасний автомобіль!» 
— «Та ви що, жартуєте, ви тільки 
подивіться, на що той автомобіль 
схожий!» — жахаєтеся ви. Але ме-
неджер вас заспокоює: «Ви не звер-
тайте на це уваги, головне, гляньте, 
який надійний, потужний двигун! 
Всі ці зовнішні дрібниці не вплинуть 
на вашу їзду». Скажіть, чи купите ви 
оту пошарпану машину тільки тому, 
що в ній потужний двигун? Зауваж-
те, як прискіпливо ми оглядаємо 
будь-яку річ, що купуємо, зверта-
ємо увагу на колір, фасон, якщо це 
одяг, дивимося чи немає якоїсь пля-
ми, подряпини чи чогось іншого. Ми 
розуміємо, що усі ці деталі мають 
лише зовнішнє, естетичне значен-
ня, вони не впливають на роботу та 
ефективність товару, але ми і цьому 
надаємо значення, бо Творець за-
клав у нас ПОЧУТТЯ ПРЕКРАСНОГО, 
ЕСТЕТИЧНОГО. І нерозумно зовсім 
не звертати уваги на те, який вигляд 
має та чи інша річ. Як і нерозумно 
змішувати, а тим більше замінювати 
одне одним. 

Цей самий принцип стосується 
і поезії. Внутрішній духовний зміст 
і зовнішня форма вірша — різні ре-
чі, хоча в поезії вони більш тісно 
взаємопов’язані, аніж двигун та зо-
внішній вигляд автомобіля. В поезії 
внутрішній зміст розкривається зна-
чною мірою через засоби худож-
нього вираження, але, разом з тим, 
ці поняття мають самостійне вира-
ження. Ми, вибираючи машину чи 
будь-який інший товар, як правило, 
звертаємо увагу як на один, так і на 
другий бік. Так чому ж ми в духовній 
поезії намагаємося бачити тільки 

Часто можна чути таке запере-
чення: «Не так важливо, ЯК щось 
зроблено, головне, щоб було ВІД 
ЩИРОГО серця». З одного боку, та-
ка думка має сенс. Маленька доня, 
яка ще добре олівця в руках не може 
тримати, подарувала матусі на день 
народження малюнок, далекий від 
досконалості, але від якого у матері 
на очах виступили сльози вдячнос-
ті. Це є цілком нормальним явищем 
для маленької дитини, але коли во-
на й у двадцять років намалює поді-
бне, мати, можливо, і не подасть ви-
ду, але в душі буде розчарована не 
стільки недосконалим малюнком, 
скільки самою донькою: так нічого і 
не навчилася, якою була у три роки, 
такою і залишилася. У такому віці ма-

нені, які вважають, що свої почуття 
до Бога можна висловити тільки у 
віршах, зовсім не зважаючи на той 
факт, що вони далеко не поети. Не-
вже не можна Господа прославити 
чимось іншим, тим, що тобі вдається 
найкраще?

Кесареві — кесареве, Богові — 
Боже

«Тож віддайте кесареве кесаре-
ві, а Богові Боже» (Мт. 22:21).

Ще один важливий момент у пи-
танні художньої досконалості хрис-
тиянської поезії. Часто можна почу-
ти таку думку: «Не так важливо, ЯК 
це написано, головне, щоб був ГЛИ-
БОКИЙ ДУХОВНИЙ ЗМІСТ». Дехто 
оцінює «духовність» вірша так: чим 



«духовне», не звертаючи уваги, а 
то й свідомо відкидаючи зовнішню 
форму? Як на мене, це все одно, що 
їздити на пошарпаній машині, про 
яку я згадував, хизуючись, що в ній 
хороший потужний двигун. Це все 
одно, що ходити у костюмі невизна-
ченого фасону та відтінку, з рукава-
ми різної довжини та кольору, на 
кілька розмірів більшому і усім до-
водити, який він теплий і як добре 
він прикриває голизну.

Часто можна чути: «Мене не хви-
лює, що про мій вірш чи мою пісню 
скажуть люди, я це роблю для Бога, 
для Божої слави». Лукавите, шанов-
ні, лукавите, вам далеко не байдуже, 
що скажуть люди. Бо чого ви тоді з 
цими «шедеврами» ідете до людей? 
Чому рветеся розказати свої вірші на 
богослужіннях, надсилаєте в редак-
ції? Таким я відповідаю: «Якщо ви 
справді це присвячуєте Богові, зачи-
ніться у своїй кімнаті й читайте та спі-
вайте це Богові». А ні, хочеться щоб і 
люди почули, прочитали. І тоді здо-
ровий глузд підказує: якщо я щось 
виношу до людей, воно повинно від-
повідати не тільки Божим, але й люд-
ським вимогам та стандартам, чи не 
так? У Бога є свої вимоги до жертво-
приношень: все найліпше. У людей в 
різні часи у різних суспільствах були 
свої вимоги до літературних творів. 
Вимоги, стилі, вподобання можуть 
змінюватися, але вони обов’язково 
є. І нерозумно нехтувати ними. Во-
істину, «кесареві — кесареве, Богові 
— Боже». Кожен публічний твір по-
винен відповідати двом стандартам: 
Божим і людським, бо його чують як 
Господь, так і люди.

Рівняння на ідеал
«Яке то солодке слово Твоє для 

мого піднебіння, солодше від меду 
воно моїм устам!» (Пс. 118:103).

Ще один аргумент противників 
літературної досконалості: «Та усі ці 
літературні вимоги, ті образи, епі-
тети та метафори — то все світське, 
земне, гріховне. То грішні розбещен-
ні люди придумали все. Богові, а от-
же і віруючому це непотрібно». 

Неправда!
Для мене найбільш вагомим ар-

гументом на користь використан-
ня мистецьких традицій людини є 
Біблія. Так, саме Біблія, синонімом 

якої є Слово Боже. Але чи зауважу-
вали ви, що Слово Самого Бога одяг-
нуте в людський одяг і виражене 
людськими словами та людськими 
засобами? Ми звикли бачити у Свя-
тому Писанні лише духовний зміст, а 
тим не менш це ще і вершина літе-
ратурної майстерності.

Біблія є найкращим зразком ви-
сокої духовної поезії, де чудовим 
способом поєдналися Божі думки з 
людським мистецтвом. Навіть сучас-
ний пересічний читач, не обізнаний 
із секретами древнього письмен-
ництва, знайде у ній зразки високої 
поезії. Не можу втриматися, щоб не 
привести декілька прикладів: «Бо 
людина народжується на страждан-
ня, як іскри, щоб угору летіти...» (Йов 
5:7); «На вітер підняв Ти мене, на 
нього мене посадив…» (Йов 30:22); 
«Як лине той олень до водних пото-
ків, так лине до Тебе, о Боже, душа 
моя» (Пс. 41:2); «Пасовиська пусти-
ні спливаються краплями, і радістю 
підперезались узгір’я! Луги зодягну-
лись отарами, а долини покрилися 
збіжжям, гукають вони та співають!» 
(Пс. 64:13); «…Аж поки не порветься 
срібний шнурок, і не зломиться кру-
гла посудина з золота, і при джерелі 
не розіб’ється глек, і не зламається 
коло, й не рине в криницю» (Екл. 
12:6). Цей чудовий список можна 
продовжувати до безкінечності.

Дослідники древньої поезії 
стверджують, що багато біблійних 
місць, навіть цілі книги написанні з 
дотриманням усіх тогочасних вимог 
поетичного мистецтва, більше того, 
біблійні автори самі були нерідко 
законодавцями літературних пра-
вил. Царя Давида і зараз називають 
одним із великих духовних поетів не 
лише тому, що він писав про Бога, 
але перш за все тому, що він це ро-
бив оригінально, майстерно та до-
сконало з літературної точки зору. 
Він підніс духовну поезію та пісню 
на неймовірну літературну висоту. 
Біблійні автори не тільки використо-
вували засоби художнього виражен-
ня, висловлюючи духовні істини, во-
ни їх одягали у вишукану літератур-
ну форму.

Тому ми маємо прекрасний зра-
зок, за яким повинні писати вірші 
для Бога. Якщо вам не до вподо-
би так звані «людські, земні» по-

етичні засоби, почитайте уважно Бі-
блію. Зверніть увагу на вишуканість 
та незвичність образів, порівнянь, 
форм, які використовуються авто-
рами-людьми, щоб донести до слу-
хачів-людей Божі слова. Усі біблійні 
автори, незалежно від виховання 
та освіти, були дуже чутливими не 
лише до Господнього голосу, але й 
до поетичного слова. Літературна 
досконалість творів пророка-пас-
туха Амоса не менш висока, аніж 
прем’єр-міністра Даниїла. Вони бу-
ли поетами у повному розумінні 
цього слова. Слово Боже — найліп-
ша антологія поезії!

Для Царя мої твори
«Моє серце бринить добрим 

словом, проказую я: Для Царя мої 
твори, мій язик мов перо скоропис-
ця!» (Пс. 44:2).

Так, уся наша творчість, як і саме 
життя, повинні бути присвячені Бо-
гові. Він достойний найгучнішої сла-
ви, Він достойний найкращих, най-
досконаліших віршів, пісень, картин, 
оповідань і всього іншого, що про-
ситься з нашого серця. Серця, яке 
саме Він наповнив вдячністю, талан-
том, почуттями прекрасного та висо-
кого.

Хтось може звинуватити мене 
в однобокості: мовляв, акцентую 
свою увагу лише на зовнішньому 
боці, на формі та побудові вірша, ні-
чого не сказавши про головне: про 
внутрішній, духовний зміст поезії. Я 
роблю це свідомо, бо, на мою дум-
ку, це питання не поезії, а особистих 
стосунків автора з Богом. Цього не 
навчишся. Для того, щоб поезія бу-
ла в повному розумінні духовною, а 
не просто на релігійну, біблійну чи 
християнську тематику, автор по-
винен особисто зустрітися з Богом і 
бути відродженим християнином в 
біблійному розумінні цього слова. А 
це вже питання не поетики, а віри. 
Віри, яка дозволяє нам чути Творця, 
розуміти Його голос і отримувати від 
Господа поетичні таланти. І — віддя-
чувати Йому досконалою хвалою уст 
наших. Не лінуймося працювати над 
нашими дарунками для Творця, вдо-
сконалюймо Божий дар, приносьмо 
Йому все найліпше, без жодної ва-
ди. Бо, «проклятий, хто робить ро-
боту Господню недбало» (Єр. 48:10).



Музика, що підносить 
до небес

Павло ЗАВ’ЯЛОВ



«Співайте із радістю, праведні 
в Господі, бо щирим лицює 

хвала! Хваліть Господа гуслами, 
співайте Йому з десятиструнною 

арфою, заспівайте Йому нову 
пісню, гарно заграйте Йому з 

гуком сурем, бо щире Господнєє 
слово, і кожен чин Його вірний!» 

(Пс. 33:1-4).

«Буду молитися духом, і буду 
молитися й розумом, співатиму 

духом, і співатиму й розумом»
(1 Кор. 14:15).

Вона супроводжує нас протягом 
усього життя — від народження й 
до смерті. Вона зазвучала тоді, коли 
землі ще не було, і звучатиме тоді, 
коли землі вже не буде. Це пісня. 
Тому зосередитися я хочу саме на 
християнському співі й на тому, чим 
він відрізняється від світського.

Спів — це те, що дуже приємне 
для нас і дуже бажане. Але тільки 
людина та ангели співають розумно. 
Птахи та інші тварини видають різні 
звуки, навіть такі, які приємні для 
нас. Але осмислений спів властивий 
тільки людині та ангелам.

Пісня здатна впливати на нас. 
Коли дитина неспокійна, то мама 
бере її на руки й починає наспівувати 
якусь простеньку мелодію — і 
дитина заспокоюється. Часто люди, 
які залишаються наодинці з собою, 
як от мандрівники, які їдуть кудись, 
співають. Військові співають під час 
маршу. Жінки колись співали, коли 
пряли. Й тепер є безліч ситуацій, 
коли люди співають. Спів, музика 
роблять приємним життя. Вони 
допомагають нам заспокоїтися, 
розслабитися й відволіктися.

Але я хотів би розділити два по-
няття: музика та духовний спів. Не 
кожна музика підносить нас до не-
бес. Є така музика, яка здатна опус-
тити нас до пекла. І ми повинні на-
вчитися відрізняти добре від злого.

Я хочу зауважити, що за єван-
гельською піснею стоять не просто 
слова, мелодії, ритми та гармонії. Ці 
пісні побудовані на основі Божого 
Слова, а також на основі пророцтв. 
Ще Іван Златоуст, зазначаючи, що 
не всі люди хочуть читати Писання, 
передбачив для людей такий засіб, 
як псалмоспівання, яке мало заохо-

чувати людей більше пізнавати Сло-
во Боже. І спів псалмів мав будува-
ти і людський дух, і емоційну сферу, 
сферу душевну, щоб ніщо не зали-
шилося безплідним. Псалмоспівець 
не раз заохочує нас співати Богові 
пісні, а ще грати Йому на різних ін-
струментах. Отже, все, чим ми мо-
жемо прославити Бога, ми повинні 
використовувати для Його слави. 
Правда, як сказано в Посланні до єв-
реїв, наші чуття мають бути «привче-
ні звичкою розрізняти добро й зло». 
І для того нам потрібно посилюва-
ти свої молитви, щоб ми навчилися 
розрізняти музику духовну й музику 
світську, ту, яка будує, і ту, яка руй-
нує.

Хвала нашому Господові — це 
перше завдання нашого співу, чи то 
загальнообщинного, чи особистого, 
чи у малих групках, коли ми збира-
ємося по «двоє-троє». Хотілося б 
зауважити, що насправді осмисле-
ний духовний спів властивий лю-
дині лише після народження згори. 
Я недавно читав про місіонерську 
пару, яка проповідувала одному з 
племен. Люди увірували — і серед 
них почалося пробудження. Після 
того навколишні племена стали на-
зивати це плем’я «співаючим». Як 
з’ясувалося, до цього люди навіть не 
знали, що свої почуття можна вира-
жати співом. Та коли вони наверну-
лися до Бога, то стали співати.

Це велика ознака: коли людина 
відроджується й сповнюється Ду-
хом, то в неї виникає сильне бажан-
ня співати. Це є наслідок дії Духа 
Святого в серці людини. У Писанні 
сказано, що коли прийде Бог, щоб 
спасати людину, «буде співати без-
мовний язик» (Іс. 35:6). Тому мене 
дуже часто засмучує, коли я бачу 
в зібранні людей, які мовчать. Ці 
люди є членами церкви. І це осо-
бливий мій біль, оскільки псалмос-
півання є одним зі способів спо-
внення Духом Святим, як зазначає 
апостол Павло: «І не впивайтесь ви-
ном, в якому розпуста, але краще 
наповнюйтесь Духом, розмовляючи 
поміж собою псалмами, і гімнами, і 
піснями духовними, співаючи й гра-
ючи в серці своєму для Господа, дя-
куючи завжди за все Богові й Отцеві 
в Ім’я Господа нашого Ісуса Христа» 
(Еф.5:18-18).

Так, це не єдиний спосіб напо-
внення Духом Святим. Сюди нале-
жить і читання Слова Божого, і мо-
литва, і  хвала Богові. Але й під час 
співу ми маємо можливість сповни-
тися Духом Святим. Не одна людина 
отримала хрещення Святим Духом, 
коли співала, тому що пісня допома-
гає нам відкрити серце, бо зачіпає 
такі глибинні сфери людської душі, 
яких проповіддю іноді не можна до-
сягнути.

Коли три царі пішли воювати 
проти свої ворогів, цар юдейський 
Йосафат запропонував їм піти й за-
питати про волю Господню щодо 
цього походу. Вони пішли до проро-
ка Єлисея. Пророк сказав: «Поклич-
те гусляра». І коли гусляр став грати, 
рука Господня торкнулася Єлисея. 
Господь сказав йому, що робити і як 
— і була велика перемога. Отже, ко-
ли духовна особа грає на музично-
му інструменті — це має неймовір-
ну силу. Це обов’язково впливає на 
серця. Не завжди Єлисей потребу-
вав підтримки гусляра, але в той мо-
мент, йому був потрібен ключ, яким 
стала саме музика.

Про Давила сказано, що коли він 
грав перед Саулом (не написано на-
віть, що він співав), Дух Божий, Який 
був на Давиді, впливав на Саулів 
дух. І Саул заспокоювався, злий дух 
відступав. Дух Божий таким чином 
перемагав духа злого. Ось що озна-
чає мати відкрите серце і мати в сер-
ці ті струни, на яких може грати Дух 
Святий, торкаючись їх Своєю силою! 
У цьому сила псалмоспівання й ду-
ховної музики.

Спів, музика роблять 
приємним життя. Вони до-

помагають нам заспокоїтися, 
розслабитися й відволіктися.
Але я хотів би розділити два 

поняття: музика та духов-
ний спів. Не кожна музика 

підносить нас до небес. Є така 
музика, яка здатна опустити 

нас до пекла. І ми повинні 
навчитися відрізняти добре 

від злого.



Музика в церкві звучить не для 
того, щоб просто заповнити пау-
зу між проповідями. Це не просто 
момент, коли ми можемо встати й 
розім’яти ноги, як іноді може звуча-
ти з уст навіть служителів. Духовний 
спів починається в небі й закінчу-
ється в небі, ведучи нас по земному 
житті.

Апостол Павло закликає: «Слово 
Христове нехай пробуває в вас ряс-
но, у всякій премудрості. Навчайте 
та напоумляйте самих себе! Вдячно 
співайте у ваших серцях Господові 
псалми, гімни, духовні пісні!» (Кол. 
3:16). Отже, спів псалмів та гімнів є 
одним із засобів духовного збуду-
вання й навчання Церкви Христової 
разом із проповіддю та вченням. 
Псалми закликають нас до певних 
дій, пробуджують у нас правильне 
мислення й спрямовують наші дум-
ки в правильному руслі. У Біблії ска-
зано: «Бог Цар усієї землі, співайте 
навчальний псалом!» (Пс. 46:8). Спі-
вання псалмів приводить розум, дух 
і душу в правильний стан, у єдність 
та гармонію.  Тому так важливо не 
бути осторонь співу, важливо подба-
ти про свої душу та дух.

Спів має здатність приводити нас 
до освячення. Коли ми вимовляємо 
слова псалмів, які є навчальними та 
пророчими, ми виховуємо себе й 
освячуємо. Іван Златоуст радив хрис-
тиянам, щоб не впадати в спокусу, 
особливо під час щедрих вечерь та 
обідів, окрім молитви, співати й пе-
ред споживанням їжі, й після нього. 
Цим самим, на його думку, можна 
зберегти своє серце та свій дух від 
спокус. Це древня традиція в єван-

гельських церквах — співати за сто-
лом, яка нині дуже часто нехтується. 
За нас співають магнітофони, телеві-
зори, телефони та комп’ютери. Але 
Господь хоче, щоб ми співали, щоб 
наші уста відкривалися для хвали 
Господу.

Осмислений спів християнина, 
який вникає в те, що вимовляють йо-
го уста, є співом переможця.

Ось що про це каже Писання. Під 
час звершення старозавітної Пасхи 
юдеї мали відповідний обряд: вони 
співали Давидові псалми. Й Ісус не 
відмінив цієї традиції. Прийнявши 
Пасху, вони, заспівавши, зійшли на 
гору Оливну. Нам невідомо, що це 
була за пісня, але це перша згадка 
про спів у Новому Заповіті. Це був 
спів Того, Хто йшов на муку й прини-
ження, Того, Хто мав щось втратити. 
Але він іде на це зі співом, а отже пе-
реможно. І зрештою Він стає пере-
можцем!

Апостол Павло й Сила, перебу-
ваючи в темниці у Филипах, пора-
нені та принижені, опівночі співали 
та славили Бога. І в’язні слухали їх. 
У той час, коли ми любимо спати, 
дух Павлів співав, він був бадьорим. 
Зрештою прийшла велика перемога.

І наостанок скажу: зі співом ми 
прийдемо в небеса. І той, хто не спі-
ватиме тут, на землі, слави Богові, 
навряд чи увійде туди. І це не голо-
слівна заява. Пророк Ісая пророкує 
так: «Отак визволенці Господні по-
вернуться та до Сіону зо співом уві-
йдуть, і на їхній голові буде радість 
відвічна, веселість та втіху осягнуть 
вони, а журба та зідхання втечуть!» 
(Iс.51:11). Якщо ми бажаємо при-

йти туди, почнімо співати псалми. 
Співаймо в зібраннях, співаймо вдо-
ма, під час роботи й відпочинку. Спі-
ваймо псалми своїм дітям замість 
колискових. І тоді ми побачимо дію 
Святого Духа в наших сім’ях. І ко-
ли ми налаштовуємо всі свої сили: 
фізичні, розумові та духовні на до-
годжання Богові, ми стаємо тими 
гуслами, які звучать для Господньої 
слави. Ми маємо стати тими інстру-
ментами, які звучать для слави Бо-
жої, бо Господь чекає від нас цьо-
го. У книзі Об’явлення сказано: «І я 
бачив щось, ніби як море скляне, з 
огнем перемішане. А ті, що перемо-
гли звірину та образа його, і знаме-
но його, і число його ймення, стояли 
на морі склянім, та мали гусла Божі. 
І співали вони пісню Мойсея, ра-
ба Божого, і пісню Агнця, говорячи: 
«Великі та дивні діла Твої, о Господи, 
Боже Вседержителю! Справедливі 
й правдиві дороги Твої, о Царю свя-
тих! Хто Тебе, Господи, не побоїться, 
та Ймення Твого не прославить? Бо 
один Ти святий, бо народи всі при-
йдуть та вклоняться перед Тобою, бо 
з’явилися суди Твої!» (Об. 15:2-4). 

Отже, вчімося співати на землі, 
щоб наша пісня зазвучала й на небі.

Нехай твій спів одним 
  несе ненависть,
Та іншим він – як лік, 
  немов бальзам.
Нехай же він чиюсь 
  утішить старість,
Спрямує юність в світлі небеса.  
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Перед регентом постають такі пи-
тання: яким повинен бути репертуар 
хору, які псалми й пісні підбирати і 
якою  повинна бути їхня тематика? 
На ці питання дає відповідь Біблія, 
а саме книга Псалмів, яка є підруч-
ником для музичних працівників у 
Церкві. Кожний псалом цієї книги 
несе духовний зміст. В них багато 
мудрості, пророцтв, обітниць, наста-
нов, одкровень – усе це є результа-
том практики життя з Богом.

Тематика книги Псалмів різно-
манітна:  молитовні й радісні, ме-
сіанські й плачевні, історичні й хва-
лебні, подячні, закличні, повчальні 
псалми – яскраве підтвердження 
широкої гами почуттів душі, яка до-
вірила своє життя Творцю. Слід за-
значити, що новітня тенденція спі-
вати виключно пісні прославлення й 
поклоніння (ніби ці теми єдині в Бі-
блії) є неправильною і не витримує 
біблійної критики.

Які ж пісні вибирати регенту з ве-
личезної  кількості християнської ду-
ховної музики? Такі, які хор, згідно з 
духовними, вокальними, кількісни-
ми якостями й можливостями, мо-
же вивчити й гідно, на належному 
рівні заспівати в зібранні.  На жаль, 
є такі регенти, які, бажаючи вивчити 
той чи інший псалом з хором (бо він 
їм подобається!), не зважають на ду-
ховний зміст пісні: чого вона навчить 
слухачів, до чого буде закликати, які 
почуття буде пробуджувати в серцях 
народу, чи текст, мелодія, гармонія 

відповідають євангельському ду-
ху; вони не зважають також на ква-
ліфікацію співаків — і беруть надто 
складний твір, який стає важким тя-
гарем для хору.  Коли тривалий час 
«мучать» цей псалом, хористи втра-
чають інтерес до пісні, репетицій, 
зростає в серцях обурення, осуд, 
невдоволення. Результатом репер-
туарної політи ки такого регента-не-
вігласа бу де мала кількість хористів 
на репетиціях, розмови поза очі — 
і, що найприкріше, абияк заспівана 
пісня в зібранні перед народом Бо-
жим. Тому репертуар хору повинен 
підбиратися молитовно, виважено, 
щоб він був змістовним, щоб задо-
вольняв різноманітні духовні потре-
би братів і сестер.

Грамотний добір пісень хорового 
та загального співу враховує мож-
ливості хору та співзвучний із тема-
ми проповідей у зібранні. Кожному 
регенту слід зрозуміти, що пісня, 
виконана після проповіді, повинна 
бути продовженням, доповненням 
й закріпленням теми проповіді, що 
й буде результатом єдності духа. То-
му репертуар хорового і загального 
співу має бути широким, знайомим 
і хору, і Церкві. Може бути так, що в 
хоровому репертуарі  немає псалма 
за темою проповіді, і ніхто не знає 
мелодію пісні з пісенника, тоді най-
ближчим часом треба вивчити від-
повідний хоровий псалом або за-
гальну пісню. Буває й так, що  хоро-
вий, сольний  чи  загальний псалом, 

заспіваний перед проповіддю, стає 
епіграфом, вступом  до  неї, тоб-
то відповідати темі проповіді. Тому 
надто  важливо, щоби  керівник хору  
був у дусі  під  час  зібрання.

Слід зазначити, що регент хору 
несе пряму відповідальність за стан 
загального співу в Церкві, який є ба-
зовим, основним співом усієї грома-
ди дітей Божих (хору в Церкві може 
й не бути, а загальний спів має бути 
завжди), за його злагодженість, зміс-
товність та одухотвореність. Є така 
категорія керівників хорів, які, надто 
дбаючи про успіх хорового служін-
ня, забувають подбати про спільний 
спів Церкви, що є наслідком неро-
зуміння важливості цього співу або 
зверхності хористів над тими, хто не 
вміє добре співати. Це призведе до 
руйнування братерських почуттів у 
серцях — і повнота благословення 
від хору ніколи не буде досягнута! 

Також регенту доведеться мати 
справу з вихованням хористів, тому 
їм слід нагадувати, що хор у єван-
гельській церкві – це постійно ді-
ючий хоровий колектив посвячених 
віруючих людей для духовного збу-
дування, укріплення в вірі й наста-
нови народу Божого та  подяки  й  
хвали  Богові псалмами та  духовни-
ми  піснями.

Павло Зав’ялов,
регент хору Церкви ХВЄ 
«Воскресіння», м. Львів

Які пісні співати у зібранні?



Справа смаку

Яка ж гірка, о Господи, ця чаша... 
М. Зеров. «Pro domo» 

Що спільного між церковним хором і ковбасою?
Є проблеми, які вважають проблемами зовсім небагато людей. А вони чомусь все одно бо-

лять... Іноді думаєш: може, просто щось у голову стукнуло, а воно геть нікому не потрібне? Усі 
ж люди різні й по-різному сприймають життя. І не всім потрібно знати теорію відносності, щоб 
бути щасливим Та все ж... 

Та все ж деякі конкретні повеління Біблії не дозволяють просто заплющити очі на те, що від-
бувається в сучасній церкві.

От нещодавно до нас приїжджав хор, рівень якого цілком можна назвати професійним. Слу-
хаючи спів, мене наповнювало натхнення, я отримував справжнє естетичне задоволення і, зре-
штою, духовне збудування. Раніше зі мною такого майже не траплялося. Навіть трохи соромно 
згадувати той час, коли хор для мене просто заповнював паузи між проповідями. Пам’ятаю, я 
сидів, насолоджувався співом і раптом... згадав про ковбасу!

Дмитро ДОВБУШ



Мені подобаються статистичні 
опитування, які змушують дума-
ти, аналізувати. Серед них уваж-
ний спостерігач може знайти для 
себе несподівані відповіді. Так от 
― я подумав про ковбасу не тому 
що зголоднів, а тому що згадав ці-
каве дослідження. Автори випуску 
«Сколько мяса в колбасе?» (із ци-
клу телепередач «Среда обитания») 
провели експеримент в одному 
ресторані. Відвідувачам закладу за-
пропонували спробувати три види 
лікарської ковбаси й сказати, яка із 
них, на їхню думку, найякісніша й 
містить найбільше м’яса. В експе-
рименті взяли участь: а) ковбаса, 
приготована за рецептом 1946 року, 
що містить 99% м’яса; б) продукт за 
рецептом 1979 року ― 95% м’яса; 
в) сучасна ковбаса, у якій, згідно з 
аналізом експертів, виявилося 40% 
м’яса. Кожен вид ковбаси нарізали 
особливим чином (круглої, трикут-
ної й квадратної форми), а 10 ви-
падкових відвідувачів після дегуста-
ції повинні були поділитися своїми 
враженнями.

І ось тут почалося найцікавіше. 
9 чоловік із 10 розхвалили ковбасу, 
нарізану трикутниками, ― як най-
кращу. Треба було чути ті пояснен-
ня, які висловлювали дегустатори: 
і волокна м’ясні у ній відчуваються, 
і смак найніжніший, і колір ― най-
більш «м’ясний»... Тільки не знали 
вони, що насправді це був варіант 
в) ― ковбаса із найбільшою кількіс-
тю добавок і найменшим відсотком 
м’яса...

Висновок напрошується сам, ци-
тую авторів передачі: «Ми так зви-
кли до смаку сої та харчових до-
датків, що нам складно відрізнити 
його від смаку натурального м’яса 
― цим і користуються виробники...» 
Кому цікаво ― це ще не кінець. На 
завершення експерименту ці ж самі 
три зразки ковбаси довірили про-
дегустувати ще одному експерту ― 
тварині, нюхові рецептори якої в 14 
разів більш чутливі за людські. Так, 
ви правильно здогадалися ― кішці! 
Вивчивши кожен шматочок, вона 
безпомилково обрала варіант а) ― 
99% м’яса, до решти навіть не до-
торкнулася...

Напевно, вам досі важко зрозумі-
ти про що ж моя стаття ― про хор чи 

про ковбасу? За кілька хвилин я по-
стараюся розвіяти всі ваші сумніви.

Про брудні чашки й смачний 
чай

Як ви гадаєте, чи повинна віру-
юча людина мати розвинуте почут-
тя прекрасного? Як би ви оцінили 
якість християнських творів, що ви-
користовуються під час богослу-
жінь? Яким повинен бути баланс 
між «простотою» і професіоналіз-
мом? Повірте, ці питання є набагато 
актуальнішими і важливішими, ніж 

Що таке естетичний смак?
 

Есте́тика (від грецьких слів «відчутні речі» і «пізнавати») – це «наука 
про прекрасне», наука про чуттєве пізнання світу, про творче ставлення 
людини до дійсності. Естетика вивчає досвід освоєння оточуючого світу, 
у процесі якого людина переживає стан піднесення, радості, духовної на-
солоди, відчуває свою органічну причетність до Першопричини, Бога.

Естетичний смак ― це здатність оцінювати: є щось прекрасним чи ні. 
За аналогією до того, як смакові рецептори здатні розрізняти солодке, 
гірке, солоне, поняття смаку було перенесено в сферу естетичного до-
свіду й поширене на здатність виявляти (відчувати) прекрасне, високу ху-
дожність мистецтва і відрізняти їх від вульгарного, потворного, низького 
художнього рівня в мистецтві. Хтось сказав, що смак ― це здатність душі 
сприймати красу і відчувати радість від цього пізнання.

Звісно, відразу ж постає питання об’єктивності, тобто ― що є мірилом 
краси? Кожна людина, залежно від виховання, звичок, характеру, жит-
тєвого досвіду, особливостей психіки, кола спілкування і рівня розвитку, 
має свій погляд на одну і ту саму, скажімо, картину. І ще з XVII ст. велася 
дискусія між митцями і філософами: одні, які відстоювали всезагальний 
характер смаку, пов’язували його із мораллю, інші наполягали на індиві-
дуальності та суб’єктивності цього поняття.

Де ж межа, до якої ми можемо використовувати латинську сентен-
цію, більше відому нам у російському варіанті ― «о вкусах не спорят»? 
Тут було б доречно зіставити мистецтво і кулінарію. Хоча, знову ж таки, 
«на вкус и цвет товарища нет», та, погодьтеся, ми можемо легко назвати 
приємні на смак речі і гидкі, які викликають нудоту. Є специфічні страви, 
які подобаються далеко не усім ― французи їдять жаб, індійська кухня 
відома своєю надзвичайною гостротою, десь вживають у їжу сарану і гу-
сениць... Та є набір продуктів, які люблять практично всі і які поширені 
в усьому світі. Так і в естетиці ― багатогранність у рамках гарного смаку 
цілком допустима. Інша річ ― збочені смаки або відвертий несмак, що 
спотворює саму сутність естетичного.

Відповідно, хороший естетичний смак виражається у здатності отри-
мання насолоди від справді прекрасного й емоційно відкидати потвор-
не, а також потреба сприймати, переживати і створювати красу в праці, 
в поведінці, у побуті, в мистецтві. Смак є поганим, коли людина байдуже 
або навіть з відразою сприймає красу і отримує задоволення від потвор-
ного.

Жан-Жак Руссо вважав, що речі, які формують хороший смак, перш за 
все знаходяться в природі, а також у поезії й мистецтві. На них і відбува-
ється виховання смаку.

здаються на перший погляд.
Хіба вам не доводиться сприй-

мати перекопійовані десятками ра-
зів ідеї, рими й цілі фрази з христи-
янських віршів і пісень? Твори, на-
писані ніби під один шаблон, які не 
несуть у собі ні свіжості, ні краси? Чи 
є користь від такої творчості спожи-
вачам, чи приносить вона славу Бо-
гові? Більше того – чи не відштовхує 
від церкви й від Бога?

Якось група випускників, що кіль-
ка років тому закінчила університет, 
завітала в гості до свого старенького 



професора. Як ведеться, поговори-
ли про буденні справи, про те, як не-
легко доводиться працювати. Багато 
хто був невдоволений власним жит-
тям. Професор запропонував разом 
випити чаю. Він пішов в кухню й по-
вернувся з чайником. Також приніс 
тацю, заставлену різноманітними 
чашками – скляними, фарфорови-
ми, простенькими й вишуканими... 
Коли молоді люди розібрали чашки, 
дідусь зауважив: «Вам не здається, 
що ви вибрали найдорожчі чашки, 
а звичайні – лишилися на таці? По-
милка у тому, що ви обираєте фор-
му, а не зміст. А потім порівнюєте, 
кому яка чашка дісталася. Але ж ви 
насправді хотіли не чашку, а чаю! 
Просто насолоджуйтеся чаєм, про-
сто насолоджуйтеся життям!» 

Ця коротка притча нагадує важ-
ливу думку: першочергове – не 
оформлення, а суть, не чашка, а чай. 
Та чи приємно вам було б пити най-
більш вишуканий чай із побитої чи 
навіть брудної чашки? Так і в кожно-
му мистецькому творі, що присвя-
чений Господу, головне, безперечно 
– внутрішній зміст, ідея про Неосяж-
ного Творця! Та коли ця ідея зодягну-
та в недоречну чи неприємну форму 
– чи захочеться комусь знайомитися 
з вмістом? Тільки уявіть собі липку 
чашку, яку навіть неприємно брати 
в руки! Не кажучи вже про те, що й 
сам смак чаю буде спотворений. Не 
можна про найпрекраснішого в світі 
Господа, найграндіознішу в світі Са-
мопожертву, найвеличнішу в світі 
Любов розповідати неграмотно, не-
якісно, примітивно... Ісусове вчення 
не може бути таким нецікавим, щоб 
від нього хилило на сон. 

Кажуть: «Дух Святий діє через 
недосконале». Звичайно, це ж Бог 
– Він може діяти через будь-що! Та 
зараз мова йде про нас. А до нас 
говорить Біблія: «Будьте досконалі, 
як досконалий ваш Отець»! Кажуть: 
«Бог вибрав немудре, щоб посо-
ромити мудре цього світу!» Справ-
ді, милосердний Бог зглянувся над 
грішними людьми... Та хіба сказано, 
що вони повинні такими й лишити-
ся? Аж ніяк! Грішні – повинні стати 
праведними, а «немудре» повинне 
навчитися мудрості! Ні, не мудрості 
світу – Божої мудрості! А з яких це 
пір закони Божої краси й гармонії, 

які Він Сам створив, перейшли під 
юрисдикцію диявола й світу?! 

В усі часи церква й християнські 
місіонери несли в народи освіту, 
прищеплювали їм моральні цінності, 
піднімали на вищий щабель розви-
тку відсталі етноси. Можна згадати 
Кирила й Мефодія, Григорія Сковоро-
ду, Матір Терезу, Дона Річардсона... 
Та й у витоків п’ятидесятницького 
руху були високоосвічені люди з, до 
речі, чудовим смаком і багатосто-
роннім культурним розвитком! І сьо-
годні, коли Самим Богом відкриті ще 
більші можливості, фрази на кшталт 
«Головне − щоб діяв Дух Святий!» 
виглядають якимось недолугим по-
ясненням ліні й невігластва. І чи не 
заважаємо ми діяти Святому Духу 
якраз тим, що зупинилися в розвитку 
й закрили своє серце й розум від то-
го, чого Він хоче нас навчити й куди 
хоче повести?

Така нездорова тенденція спо-
стерігається в багатьох церквах: 
неуцтво й безграмотність (у тому 
числі й у творчості) підноситься на 
п’єдестал, натомість якісне, профе-
сійне виконання − не сприймається. 
Я питав себе: чому?

А чи не тому, що ми надто довго 
споживали замінники, напівфабри-
кати. Можливо, наші духовні рецеп-
тори просто звикли до несправжньо-
го «м’яса», до емоційних підсилю-
вачів смаку? Настільки – що забули 
справжній смак краси й істини...

Скажи мені, що ти бачиш, і я 
скажу, хто ти

То чому ж спів хору, що раніше 
не викликав у мене майже ніяких 
емоцій, у якусь мить відкрив цілий 
світ незвіданих тонкощів гармонії? 
Що змінилося? У чому була пробле-
ма? Ну... Скажімо так: і в хорі, і в ме-
ні. В хорі ― тому що доти не захо-
плював мене красою й натхненніс-
тю виконання. У мені ― тому що не 
умів сприймати такого співу й отри-
мувати від нього насолоду й благо-
словення.

В одному місті при дорозі стояв 
стовбур усохлого дерева. Уночі повз 
нього проходив злодій ― і злякався: 
він подумав, що це стоїть, чатуючи 
на нього, поліцейський. Проходив 
закоханий юнак ― і серце його ра-
дісно забилося: він сприйняв неви-

разний силует за свою наречену. 
Дитина, налякана страшними казка-
ми, побачивши дерево, розплакала-
ся: подумала, що це примара. Та в 
усіх випадках дерево було тільки де-
ревом. Ми бачимо світ таким, які ми 
самі, чим наповнене наше серце.

Чи помітимо ми щось особливе 
в заквітчаних садах, буянні зелені, 
осінньому пейзажі, зимовому сніго-
паді, чи пробіжимо мимо краси, на-
вантажені щоденними турботами? 
Чи розгорнемо книгу, у якій біль і 
переживання чийогось серця про-
бирають до кісток силою правди? 
Чи постараємося вникнути в почут-
тя художника, які застигли на кар-
тині? Це залежить від того, чим ми 
живемо, до чого прагнемо. Маючи 
сердечну спрагу до Божої краси, чи 
зможемо не бачити краси, якою Він 
нас оточив?

Тому не цураймося численних 
надбань світової культури – можли-
во, й нехристиянських авторів, але 
які, дозволю сказати, мали Божі (!) 
таланти. Споглядання справжньої 
краси виховує чистий смак, чутли-
вий до хиб. Пам’ятаєте ту кішку, яка 
безпомилково відрізнила оригінал 
від дешевої підробки. Хай і в нас бу-
дуть «чуття, привчені звичкою роз-
різняти добро й зло», прекрасне й 
потворне.

Я вдячний Богові за людей із ба-
гатим внутрішнім світом, із якими 
доводилося зустрічатися, за мис-
тецькі твори, які часом випадково 
потрапляли на очі. Такі випадковос-
ті не раз перевертали мій світ, на-
дихали, змінювали. Мені здається, 
дуже часто християни страждають, 
не використовуючи усієї повноти 
благодаті, подарованої Господом, 
не мають повноти життя, не пере-
живають повного спектру емоцій...

Вірю, що для тих, хто навчить-
ся бачити й творити прекрасне, ще 
глибше й сильніше відкриється Сам 
Творець і Джерело Краси ― Предві-
чний Бог! І вони зможуть потужно 
змінювати навколишню дійсність, 
звіщаючи Його досконалі чесноти 
на землі. Недаремно колись казали, 
що краса врятує світ. Хто є Благий, як 
тільки Господь? Хто є Прекрасний, 
якщо не Він? Будьмо ж прекрасні, як 
Прекрасний Отець наш Небесний!
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Художнє слово — це вміння кра-
сиво викладати свої думки, вико-
ристовуючи художні засоби, чітко 
висловлювати суть, вміння заціка-
вити читача й слухача. Його вико-
ристовують в поезії, в художніх тво-
рах. Воно відрізняється від звичай-
ної мови, якою ми користуємося в 
повсякденному житті.

Щоб донести його зміст, почуття, 
які вклав автор у свої рядки, до слу-
хача, є певні правила й засоби ви-
разного читання. Створена ціла на-
ука читання творів художньої літе-
ратури. Адже майстерно прочитати 
вірш або створити образ літератур-
ного героя — теж мистецтво.

У християнському служінні час-
то використовується декламація, 
театральні постановки, сценки. Але 
найчастіше ті, хто читає вірші, грає 
ролі біблійних персонажів, не во-
лодіють мистецтвом художнього 
читання, та й не бажають цього вчи-
тися. Але, що ще гірше, багато хто 
вважає, що в церкві не потрібне гар-
не виразне читання, бо ж це не мир-
ська сцена. Але для того, щоб пе-
редати почуття автора, зміст твору, 
для того, щоб він зворушив серця 
слухачів і вплинув на їхнє життя, не-
обхідно володіти мистецтвом слова 
й художнього мовлення.

У християнстві здавна викорис-
товується риторика (ораторське 
мистецтво) в християнській пропо-
віді. Завдяки таким великим орато-
рам, натхненним Духом Святим, як 
Мартін Лютер, Жан Кальвін, Джон 
Вікліф, Джон Веслі, Чарльз Спер-
джен християнство поширилося по 
всьому світу.

У цій невеликій статті неможли-
во широко познайомити читача з 
усіма засобами художнього читан-
ня, адже це цілий курс, який протя-
гом року вивчається в педагогічних 
вузах (у театральних закладах сце-
нічній майстерності навчають три-
чотири роки), але хочу відзначити, 
на що важливо звернути увагу при 
читанні християнської поезії.

Мистецтво художнього
читання

Поезія в богослужінні

По-перше 
— це техніка 
м о в л е н н я . 
Читець по-
винен мати 
хорошу дик-
цію (чітка й 
п р а в и л ь н а 
вимова всіх 
звуків мови). 
Уміння воло-
діти своїм го-
лосом також 
н е о б х і д н е 
для виразно-

сум’яття, страху, гніву й дати відчути 
це тим, хто нас слухає.

Коли ми читаємо вірш, ми пови-
нні мати уяву (бачити всю картину, 
намальовану автором), щоб зуміти 
передати її слухачеві. Також ми по-
винні знати, кому належать ті чи ін-
ші слова, щоб передати їх від імені 
героя (позитивного чи негативного).

Часто в художньому творі автор 
промовляє не прямо і ясно, а по-
трібно щось осмислити, додумати, 
прочитати, як кажуть, між рядків. 
Це — підтекст. Важливо самому йо-
го зрозуміти і зуміти донести іншим. 
Для цього потрібно пропустити все 
через своє серце, щоб воно стало 
твоїм, близьким тобі.

Отже, ми бачимо, що художнє 
читання — це теж свого роду мис-
тецтво, яке вимагає від нас знань, 
уміння й старання. Адже те, що ми 
приносимо в жертву Богові, має бу-
ти прекрасним, досконалим і слугу-
вати для Його слави.

Лідія ВУДВУД

го читання твору. Наш голос може 
звучати вище або нижче, голосніше 
або тихіше. Він може мати різний 
тембр (забарвлення) — ласкавий, 
м’який чи суворий, твердий, різкий, 
залежно від змісту тексту, який ми 
читаємо. Читати ми можемо швид-
ко, якщо йдеться про щось менш 
значне, і повільно, якщо хочемо 
щось підкреслити, відзначити його 
важливість.

По-друге, ми повинні звертати 
увагу на логіку мовлення. Не читати 
співучо-однотонно все підряд, а ви-
ділити в тексті ті слова, які є найго-
ловнішими, найбільш важливими, 
зробити на них логічний наголос. 
Зазвичай перед цими словами ро-
биться логічна пауза, щоб приготу-
вати слухача до сприйняття особли-
во важливої   інформації.

По-третє, величезне значення 
при читанні художнього твору має 
емоційно-образна виразність.

Це, перш за все, інтонація. Ми 
голосом можемо передати почуття 
захоплення, радості, жалю, смутку, 



Зустріч із цікавою людиною

Володимир Cад: 
 поет, 
  музикант, 
     художник... 
         пастор

Біографічна довідка
Володимир Сад народився 1 січня 

1956 року в с. Великі Телковичі Володи-
мирецького району Рівненської області 
в родині Івана та Василини Садів. Родина 
була великою: він став сьомим із одинад-
цяти дітей. З дитинства був здібним до 
поезії, музики та малювання. Навчався 
у Рівненському державному музичному 
училищі, Рівненському біблійному інсти-
туті. Працював художником-оформлюва-
чем у Володимирецькій художній май-
стерні. Автор збірок поезій «Мого серця 
скрижаль» (2007) та «Літо моєї осені» 
(2012). Служить пастором у церкві «Світ-
ло життя» с. Підгайці Луцького району 
Волинської області. Разом із дружиною 
Любов’ю є батьками дев’ятьох дітей.



— Чи пам’ятаєте ви, як вияви-
ли в собі творчі здібності? Коли це 
було?

— Ще в дитинстві. Десь у 
четвертому-п’ятому класі вчителька 
дала завдання усім учням спробува-
ти написати вірш. 

Щодо музики — це прийшло на-
багато пізніше. В школі-інтернаті, 
був набір на духовий оркестр, де я 
ознайомився з основами музичної 
грамоти. Пізніше — чотири роки на-
вчання в Рівненському державному 
музичному училищі. Потім був пол-
ковий оркестр... 

Тяга до малювання також 
з’явилася ще в шкільному віці. Ма-
лював стінгазету... Після армії закін-
чив річні курси художника-оформ-
лювача й став працювати за цією 
спеціальністю разом із братом.

— Розкажіть про своє творче 
становлення. Хто були вашими 
вчителями?

— Почуття рими в мене, напев-
но, від тата. Пам’ятаю, коли ми зби-
ралися в сімейному колі, він любив 
до слова, яке йому сподобалося, 
швиденько підібрати риму. Нам, ді-
тям, це дуже подобалося, всі смія-
лися... У свій час я помітив, що рими 
й мені даються легко. У школі лю-
бив українську мову, любив читати 
й вивчати вірші на пам’ять. Мама 
казала, що ще в дошкільному віці я 
знав близько 70 віршів, віршиків і ві-
ршенят. Коли збиралися гості, мене 
ставили на стілець і я заробляв собі 
«на морозиво».

Мене завжди вражала поезія. 
Коли потрібне слово стоїть у потріб-
ному місці, роблячи якийсь сильний 
акцент. Для мене це було чимось 
високим і навіть недосяжним. Був 
час, коли ми з братом листувалися 
віршами. Це, звичайно, було щось 
подібне до гри, але так вправляли-
ся в римуванні. Це готувало мене 
до більш осмисленого й серйозного 
слова.

Прийшовши до Господа, на яко-
мусь етапі я відчув, що потрібно 
писати серйозні вірші. Кілька разів 
друкувався в журналі «Євангель-
ський голос». Із переїздом із Рівнен-
щини на Волинь ще більше відчув 
свій творчий ріст, коли познайомив-
ся з колегами-письменниками, зо-

крема з Василем Мартинюком, який 
став моїм першим наставником. Він 
підказував, редагував, заохочував і, 
практично, за його допомогою я ви-
дав першу збірку «Мого серця скри-
жаль». Поезія з часом зайняла осно-
вне місце в моєму творчому житті.

— Що найчастіше спонукає вас 
до написання вірша, картини? На-
тхнення – це спонтанна річ?

— Мені дуже подобається осінь. 
Серед усіх пір року – найбільше. 
Якось виникло сильне бажання на-
писати якщо не картину, то бодай 
етюд осінній. Вибрав гарний пей-
заж, узяв художнє начиння, сів на 
мотоцикл і подався на вибране міс-
це. Приготував мольберт, намітив 
контури, зробив перші мазки... І тут 
зненацька налітає вітер – і змітає все 
в траву. І ось — я стою з палітрою, 
яка винувато дивиться на мене сво-
їми кольоровими очима. На цьому 
все могло й закінчитися... Але силь-
не бажання перемогло — я зібрав 
розсипані фарби, мольберт і продо-
вжив роботу. Цей осінній етюд ви-
сить нині над каміном. Він особливо 
дорогий і пам’ятний для мене.

Коли померла мама (тата не ста-
ло набагато раніше) – це було гли-
боке внутрішнє переживання, яке 
одразу вилилося у рядки:

Ну ось і все. Не стало в мене мами,
Ніхто вже сином більше не назве.
І лиш печаль опала пелюстками,
І опустилось небо грозове...
Отже, на творчість впливають і 

зовнішні фактори, і внутрішні потря-
сіння. Натхнення – це коли відчува-
єш приплив творчих сил. Іноді воно 
приходить і раптово. 

— Як ви вважаєте, творчість – 
це уділ «обраних» чи якоюсь мірою 
здібності й потреба творчості 
закладені Богом у кожну людину?

— Слово «творчість» — від слова 
«творити», «творець». Наш Творець 
– і Художник, і Музикант, і Архітек-
тор, і Поет. Творити – це приносити 
щось нове, оригінальне, чого ще не 
було. Це стосується і культурних, і 
матеріальних, і духовних цінностей. 
Пригадується євангельська притча 
про таланти. У ній йдеться про те, 
що творче начало було дано кожно-
му. Інша справа – як хто уживає свої 
таланти. 

— Що вам дає творчість? Ви 
могли б прожити без поезії, музи-
ки, живопису?

— Творчість – продукт нашої ду-
ховності. Бездуховна людина не 
створить нічого прекрасного, швид-
ше – зруйнує. Музика, поезія, живо-
пис – як грані діаманта, який сяє для 
людей. Звичайно, без цього прожи-
ти можна. Зрештою, це не є осно-
вним у житті... Але життя тоді стане 
більш чорно-білим, буденним. Я бу-
ду бачити себе обкраденим, збід-
нілим... Це буде вже примус, мука 
– обходитися без чогось високого й 
прекрасного. Краще перебувати у 
«муках творчості». 

— Що в творчості є божествен-
ним, а що людським? Яким повинен 
бути баланс між талановитістю і 
працьовитістю автора?

— Духовне начало в людині є бо-
жественним. Воно повинне доміну-
вати. Вважаю Божим благословен-
ням і Його присутністю – осяяння 
згори. Коли, наприклад, пишеться 
вірш на одному подиху. Не знаєш, 
звідки прийшло й куди відійшло, 
але добре розумієш, що сталося. 

Буває ж і так, що не дочекаєшся 
натхнення. Тоді береш папір, ручку, 
якийсь задум і – працювати, працю-
вати, працювати. А вже в процесі 
праці приходить і натхнення.

— Чи потрібна додаткова осві-
та для талановитої людини?

— Вольфганг Амадей Моцарт уже 
в 5-7 років їздив зі своїм татом із кон-
цертами по Європі. Він ще не мав 
освіти як такої. Його геніальний та-
лант проявився ще в ранньому віці. 
Наш Тарас Шевченко – подібний при-
клад. Він навіть не міг навчатися, бу-
дучи кріпаком, але мав талант, який 
зробив його відомим на весь світ. 
Але генії – це виняток. І, зрештою, на-
віть видатні люди навчалися.

Загалом, для успішної творчос-
ті базова освіта потрібна. Вона дає 
простір, можливість імпровізувати, 
ширше мислити. До того ж елемен-
тарних правил орфографії, пунктуа-
ції і т. п. ніхто не відміняв. Щоб бути 
письменником, потрібно знати й іс-
торію, і літературу, і багато чого іншо-
го... Є випадки, коли люди здобували 
фах лікаря чи інженера, а ставали ви-



датними письменниками. Неосвіче-
на, погано мисляча людина не змо-
же реалізувати своє творче начало, 
навіть якщо воно в ній є. Кажуть, ге-
ній – це 1% таланту і 99% праці. Коли 
навчався в музичному училищі, знав 
хлопців дуже талановитих, із абсо-
лютним слухом, але їхня винятко-
вість їх розслабляла, вони зупиняли-
ся в рості, і деякі просто спивалися...

них шаржі. Ніхто цього не помітив, 
бо я сидів у хорі, на останній лаві. 
Пізніше, кому показував ці малюнки 
– усі впізнавали їх. І це пастир на слу-
жінні таким займався... Звичайно, я 
собі більше такого не дозволяв. Але 
ось так жага творчості іноді відволі-
кає від серйозних справ. То це – мі-
нус. Хоча часто, що для когось мінус 
– для творчих людей буває за плюс.

вже 27 років, як я виконую це слу-
жіння.

— Чи важко поєднувати в собі 
поезію, музику, живопис, пастир-
ство? 

— Якось почув про себе: «Ка-
жуть, він вірші пише... А ще ПАС-
ТОР!» (сміється). Насправді усе це 
поєднується дуже природно. Коли 
щось робиш не з примусу, а від ду-
ші, то це не тягар. Це те, чим живеш, 
це відпочинок, це благословення, це 
приносить задоволення. 

І що не кажи, а пастором-поетом 
бути непогано. Особливо, коли по-
стає питання, приміром, як оформи-
ти дім молитви до Дня подяки. А в 
пастора самого лежить серце до ці-
єї справи, він хоче, щоб було гарно. 
Колись я і плакат малював – «Подя-
ку складайте за все». Також завжди 
заохочую молодь церкви, щоб про-
являли фантазію. Вони відчувають, 
що в них розв’язані руки, що їм до-
віряють, що можна бути вільними у 
втіленні нових ідей.

— Як ви встигаєте, маючи 
сім’ю і роботу, займатися твор-
чістю і служінням? Чи допомага-
ють творчі здібності в служінні, 
сімейному житті, на роботі?

— Мусиш якось встигати... Зви-
чайно, поезією часом доводиться за-
йматися «у третю зміну». Та Бог усе 
врівноважує, і творчість ніколи не 
стає перешкодою ні в служінні, ні в 
сім’ї, ні на дорозі до Божого Царства. 
Навіть навпаки: часто творчі здібнос-
ті стають у пригоді, коли потрібно 
дітям допомогти – щось намалюва-
ти, якийсь твір написати, завдання з 
української мови перевірити... Дру-
жина – бухгалтер, вона більше зай-
мається точними науками.

— А як поєднується ваша по-
етична натура з логічно-матема-
тичною натурою вашої дружини?

— Добре поєднується. Ми ж од-
на сім’я. Коли Любов Дмитрівна ба-
чить, що чоловік сів за стіл із ручкою 
й папером – знає, що це може бути 
надовго. Часом і посварить мене як 
хазяйка. Але в цілому – підтримує.

Зрештою, поезія для неї не чужа, 
у юності вона декламувала вірші в 
церкві, і тепер любить читати вірші. 

— Якщо розглядати тип лю-
дей, про яких кажуть «творча на-
тура» — що б ви назвали їхніми 
плюсами і мінусами?

— Особисто я завжди ставився з 
повагою до таких людей. Мене за-
хоплювало їхнє нестандартне мис-
лення, звички, навіть стиль одягу. 
Люблю, зайшовши до майстерні ху-
дожника, вдихнути запах фарб, від-
чути цю атмосферу. Люблю спілку-
ватися з письменниками про літера-
туру. З мого досвіду, творча натура 
– це плюс. Такі люди живуть більш 
повним життям, у них і більше опти-
мізму, позитиву, почуття гумору, їм 
легше переживати кризи. Творчій 
людині, яка завжди у пошуку, легше 
знайти вихід із якоїсь тупикової си-
туації. Думаю, митці, особливо які 
споглядають і оспівують природу, 
стають і ближчими до Творця.

Якось наше богослужіння у Во-
лодимирці (ще до мого переїзду на 
Волинь) відвідали два дуже коло-
ритних брата. Я не втримався – поки 
вони проповідували, намалював на 

— Яким було ваше покликання 
до пастирського служіння?

— У Володимирці церкви зареє-
строваної не було, збиралися по ха-
тах. Тоді організаційними питання-
ми займався тато. Моє перше слу-
жіння було — регент хору. Коли ж 
почала йти мова про постійне місце 
для богослужінь, обрання пастора, 
то вибір упав на мене. Я не відра-
зу погодився, переживав... Але Бог 
промовив до мене через пророче 
слово, вказуючи, що це — справді 
моє покликання. Уже служачи пас-
тором, я навчався й викладав у Рів-
ненському біблійному інституті.

Через 13 років склалися об-
ставини, які змусили переїхати на 
Волинь, ми придбали будинок у 
с.Лище. Це сталося досить швид-
ко і несподівано. Я здав служіння у 
Володимирці й став членом церкви 
с.Підгайці. Коли ж пастор Михайло 
Близнюк став заступником старшо-
го пресвітера Волинської області і 
виникла потреба другого пастора, 
то обрали мене. На сьогодні буде 



Вона буває й моїм критиком.

— Як життєві будні вплива-
ють на творчість?

— Творчій людині потрібне вмін-
ня підніматися над суєтою і не чека-
ти якихось особливих комфортних 
моментів. Думаю, найбільше з то-
го, що написане, і не тільки мною, 
– писалося саме в таке повсякдення. 
Еклезіаст каже: «Хто вважає на вітер, 
не буде той сіяти, і хто споглядає на 
хмари, не буде той жати» (Екл.11:4). 
Хтось сказав: «Поет – це не той, хто 
може писати, а той, хто не може не 
писати!» 

— Наскільки важливе мисте-
цтво в практиці євангельських 
богослужінь? Чи можна обійтися 
без нього?

— У наших церквах звучить хор, 
оркестр, працює диригент, співають 
і соло, і гурти під музичний супро-
від і акапелло, декламуються вірші, 
оповідання в ролях... Навіть пропо-
відник будує свою проповідь за за-
конами ораторської майстерності. 
Усе це – творчість, мистецтво. Чи 
можна уявити наші богослужіння 
без нього?

— Що б ви назвали проблемами 
мистецтва, яке використовуєть-
ся в сучасній церкві?

— Часто в церкві досить легко-
важно підходять до подачі духовних 
істин. Мені подобається, коли лю-
дина, що служить, є підготовленою. 
Коли вірш чи пісня вибрані відповід-
но до тематики богослужіння. Коли 
правильні наголоси, дикція, грамот-
ні тексти. Має навіть зовнішність бу-
ти бездоганною. Не говорячи вже 
про те, що читати з листочка, збива-
ючись – не личить ні перед церквою, 
ні перед Богом. Над цими момента-
ми потрібно працювати.

— Чи можна, на вашу думку, 
провести чітку межу між «хрис-
тиянським» і «нехристиянським» 
мистецтвом? Чи доречний взагалі 
такий поділ?

— Мистецтво не поділяється за 
конфесіями. Практично, мистецтво 
стає «християнським» лише тоді, ко-
ли використовується для виховання 
в людині християнських цінностей, 

духовності. А так – це універсальне 
поняття, не обмежене ні політични-
ми, ні релігійними, ні будь-якими ін-
шими рамками. Чи можна поділити, 
приміром, лікарів на християнських і 
не християнських? Або художників?

— Чому так мало талантів ре-
алізуються в помісних общинах? 
Як змінити цю ситуацію?

— Люди в цілому стали більш па-
сивними. Небагато хто взагалі має 
бажання служити. Бо це — і відпові-
дальність, і праця, і молитовна під-
готовка... Важко «покласти себе на 
вівтар». Це жертва. І до цього людей 
потрібно мотивувати й заохочувати.

Мені подобається наша підгаєць-
ка община. Наприклад, у більшості 
церков декламує вірші переважно 
молодь. У нас цим служінням за-
ймається багато старших сестер і 
братів. Також організувався хор і 
гурт із сімейних пар – люди узяли на 
себе відповідальність! Є дільничні 
служіння, у яких кожен, починаючи 
з малих дітей, може взяти участь. 
Заохочуємо до проповіді нових лю-
дей, попередньо призначивши їх на 
конкретний день. Думаю, усе це — 
правильні напрямки, щоб ситуація в 
церквах якісно змінювалася.

— Чи повинен кожен христия-
нин мати почуття прекрасного? 
Як виховати в собі гарний смак?

— Звичайно, християнин повинен 
мати гарний смак, як мінімум, гарно 
й правильно одягатися. Виховується 

смак на хорошій поезії, музиці. Варто 
бувати на художніх виставках. Усе це 
робить життя багатшим.

— Можливо, є митці, із твор-
чістю яких ви особливо радили б 
познайомитися для власного роз-
витку?

— У світі налічується 2500 живо-
писних полотен на теми біблійних 
історій, які вважаються національ-
ним скарбом країн. Практично всі 
композитори-класики — від Баха до 
Рахманінова — писали насамперед 
церковну музику. Я виховувався на 
проповідях Пейсті, Зінчика, музиці 
Клименка і Давидюка, поезії Кушнір 
та Водневського. Із такими талано-
витими людьми та їхніми творами 
варто знайомитися, шукати з ними 
зустрічі.

— Що б ви побажали христия-
нам, яким Бог дав талант до мис-
тецтва?

— Якщо людина усвідомлює, що 
вона отримала талант від Бога, вона 
його не закопає, не занедбає. Якщо 
я лікар і знаю рецепт важливих ліків, 
то як не поділитися ним із людьми, 
що помирають від хвороби? Якщо 
я музикант, та граю тільки для себе 
– обкрадаю людей, які могли б на-
дихнутися моєю творчістю. Варто 
розвивати, множити власні таланти. 
Хай вони служать для будівництва 
церкви, приносять плоди й славу То-
му, Хто ними нас наділив!

Розмовляв Дмитро ДОВБУШ



Історичні постаті

Мені було б прикро, 
якби я приносив людям лише 

задоволення. 
Моя мета — робити їх 

кращими. 

Г. Ф. Гендель

Георг Фрідріх Гендель народився 
23 лютого 1685 року в м.  Галле, у Ні-
меччині, але майже все життя про-
жив у Великобританії. Його батько, 
також Георг, був цирульником-хі-
рургом. Мати, Доротея Тауст, була 
дочкою лютеранського пастора.

Духовний клімат сім’ї сприяв 
формуванню культурно й духовно 
багатої особистості. Однак бать-
ко Генделя мав досить негативне 
ставлення до професії музиканта, 
бо вважав, що це незначне заняття. 
Тому він забороняв малому Георгу 
серйозно займатись музикою, хоча  
той уже в 4 роки сам навчився грати 
на клавесині. Коли ж тато взяв сина 
із собою в поїздку до Вайзенфельса, 
то там семилітній музикант своєю 
грою на органі  звернув на себе ува-
гу герцога Йоганна Адольфа I, який 
висловив побажання, щоб Гендель-
старший не перешкоджав музично-
му розвитку свого сина. Це вплину-
ло на нього — і з 1694 року юному 
Георгу було дозволено навчатись у 
видатного органіста й композитора 
свого часу — Фрідріха Вільгельма 
Цахау. У нього він отримував уроки 
гри на скрипці, клавесині, гобої та 
органі, мистецтву й законам гене-
рал-басу (а разом із тим і гармонії), 
був ознайомлений із численними 
творами німецьких та італійських 
композиторів, а також вперше зро-

бив спроби писати музику — напи-
сав шість тріо для двох гобоїв та ба-
са (авторові було тільки 10 років). 

11 грудня 1697 року тато Генделя 
помер. З поваги до волі батька, Ге-
орг все-таки починає навчання в уні-
верситеті для отримання юридичної 
освіти (1702 рік). Того ж року пере-
ймає посаду органіста у свого вчи-
теля Цахау, що зобов’язує Генделя 
не лише виконувати, але й писати 
музику для недільних богослужінь 
(хорали, псалми, мотети та кантати). 
Але уже через рік Гендель припиняє 
своє навчання в університеті та йде 
з посади органіста. Він переїжджає 
до Гамбурга (1703) і повністю при-
свячує себе музичній професії. 

Маючи християнське коріння, 
Гендель все ж був доволі світською 
людиною, честолюбною та гордою. 
В Гамбурзі він успішно дебютував з 
оперою «Альміра». Згодом також 
успішно пройшла прем’єра другої 
опери — «Нерон». 

Певний час композитор пра-
цював в Італії, потім у Ганновері, а 
зрештою переїхав до Лондона. 24 
лютого 1711 року на сцені Королів-
ського театру в Лондоні відбулась 
прем’єра його опери  «Рінальдо», 
після чого Генделя познайомили з 
королевою Анною, яка згодом зро-
била його офіційним композитором 
королівського двору попри те, що 

цим титулом могли користуватися 
лише англійці. З 1720 по 1728 р. Ген-
дель обіймає посаду директора Ко-
ролівської академії музики. Гендель 
глибоко вплинув на багатьох пізні-
ших композиторів, у тому числі на 
Гайдна, Моцарта і Бетховена.

Найвідоміший твір — орато-
рія «Месія» на тексти Біблії короля 
Якова (особливо знаний хорал цьо-
го твору «Алілуя») був написаний в 
найбільш важкий час для компози-
тора. Він працював над ним всьо-
го 24 дні. Слуга, який в один з цих 
днів увійшов до кабінету Генделя, 
побачив, як композитор плакав над 
нотним аркушем. Згадуючи той час, 
Гендель писав: «У тілі я був, коли пи-
сав «Месію», чи поза ним, не знаю 
— Бог знає. Але мені здавалося, що 
я бачу перед собою все Небесне 
Царство й самого Бога на Його пре-
столі!» 

Ораторія «Месія» була вперше 
виконана 13 квітня 1742 року в Ду-
бліні під час  благодійного концерту.

На рубежі 1750-х у композитора 
погіршується зір. 3 травня 1752 року 
йому оперують очі, проте безуспіш-
но. Хвороба прогресує. У 1753 році 
наступає повна сліпота. 

Гендель помер 14 квітня 1759р. в 
Лондоні. Похований у Вестмінстер-
ському абатстві. 1

Г. Ф. Гендель: 
від слави людської до слави Божої



Хорал «Алілуя», або Пробудження Генделя
Хто з християн не знає знамени-

того хоралу «Алілуя», який викону-
ють різні хори ось уже майже три 
століття. Зазвичай звучить цей гімн 
в особливі урочисті дні, такі, як Ве-
ликдень і Різдво. Слухаючи цей твір, 
відчуваєш якийсь підйом в душі, хо-
четься встати й теж співати разом з 
хором.

Автор цього хоралу — компози-
тор вісімнадцятого століття Георг 
Фрідріх Гендель, біографія якого ду-
же цікава й повчальна для багатьох 
віруючих.

Народився Георг у Німеччині в 
той же самий рік, коли народився 
й Бах. Його батько мріяв, щоб хлоп-
чик став юристом. Але сина вабило 

до музики. Знайомі, помітивши не-
звичайне обдарування Георга, стали 
умовляти його батька віддати хлоп-
чика  на навчання до відомих спеці-
алістів з музики. Батько довго опи-
рався, але все-таки дав згоду. 

Обдарований хлопчик через 
кілька років став композитором. Ко-
ли Георгу було двадцять років, про 
нього вже знали музиканти й лю-
бителі музики Німеччини, Італії та 
Англії. Як композитор, Гендель був 
дуже плідним. Він писав багато тво-
рів, причому писав добре й швидко. 
Музика народжувалася в ньому так 
стрімко, що він ледве встигав її за-
писувати. Примітно, що музиканти 
досі насилу можуть заграти  «нагро-

мадження» нот, які були в поспіху 
накидані композитором. 

Коли слава супроводжувала Ген-
деля, самого високооплачуваного 
композитора на землі, то люди гото-
ві були битися, щоб потрапити пер-
шими на його концерти. Але людям 
все приїдається. Народ перестав 
ходити на концерти Генделя. Нові 
твори нікого вже не цікавили, і неза-
баром цього композитора назвали 
«старомодним». 

Георгу тоді було близько 
п’ятдесяти. Ставши банкрутом та 
переживши інсульт, Гендель опус-
тився в глибоку депресію і виявив-
ся ізольованим. Але в один ранок 
він отримав листа від одного свого 
давнього шанувальника. У конверті 
знаходилися уривки, взяті із Святого 
Письма. Один з них особливо тор-
кнувся композитора. То були сло-
ва Самого Бога: «Утішайте, втішай-
те народа Мого, говорить Бог ваш» 
(Іс.40:1). Це так подіяло на Генделя, 
що 22 серпня 1741 він зачинив две-
рі свого будинку й знову розпочав 
роботу. Пережите не зламало йо-
го, навпаки, воно сприятливо поді-
яло на композитора: його характер 
пом’якшав, музика стала ще зво-
рушливішою, твори були присвячені 
тільки Ісусу Христу. Саме в цей пе-
ріод Гендель склав найкращі твори, 
один з яких — добре нам відомий 
хорал «Алілуя».

Існує передання про те, що ко-
ли цей гімн виконувався вперше, 
король Англії Георг II, який був при-
сутній на концерті, встав, тим самим 
висловлюючи побожне схиляння 
перед Творцем. З тих пір кожен раз 
при виконанні цього твору вся пу-
бліка вставала, що відбувається й 
донині.

Георг Гендель знову став знаме-
нитим і продовжував працювати до 
кінця своїх днів. А на прикладі його 
життя багато людей дізналися, що 
можуть зробити слова розради на-
віть із найбільш зневіреною люди-
ною і як Слово Боже піднімає при-
гнічений дух.

Олександр ВАСИЛЬЄВ
Виконання ораторії Г. Ф. Генделя «Месія» на фестивалі

у Вестмінстерському абатстві. Гравюра Дж. Спілсбері. 1787 р.



Рідня Христова

Проза

В’ячеслав ПІНКЕВИЧ



Два тижні минуло, як відсвяткува-
ли Великдень. Весна в цей другий рік 
війни була рання та тепла. Вода з бо-
літ зійшла, худоба паслася на луках. 

Дорога бігла лісом, який все рід-
шав. Он там, десь за кілометр, видні-
лося село зі свіжо побіленими хата-
ми. 

По дорозі їхала підвода, запряже-
на білим конем, і здіймала пилюку, 
від якої дерло в горлі. Попереду сидів 
власник підводи, Яків. Він віз двох ні-
мецьких офіцерів. Коли виїхали з лі-
су, то почув, як вони за його спиною 
полегшено зітхнули. 

І треба ж було цьому лихові стати-
ся! Яків приїхав у сусіднє село у сво-
їй справі, заладнав її. Коли вже по-
вертався додому, біля управи його 
спинив поліцай. Спитавши, куди їде, 
наказав зачекати, а сам пішов у при-
міщення. Через деякий час звідти ви-
йшли четверо. Чоловік, що підійшов 
першим, привітався з Яковом за руку. 
Це був місцевий голова. Яків трошки 
його знав. 

– Завезете, пане Якове, цих двох 
офіцерів до міста, а тоді поїдете до-
дому, – сказав голова. 

– Але я не встигну додому… – Яків 
ще щось хотів сказати, але той його 
перебив: – Не той час, чоловіче, щоб 
заперечувати. Зараз більшість людей 
роблять те, що їм накажуть. Отже, за-
везете їх до міста – і ви вільні. – А по-
тім звернувся до офіцерів:

– Сідайте, – і вказав на воза. Ті у 
відповідь щось прошварґотіли. Полі-
цай, що затримав Якова, виніс з хати 
валізу, поставив у віз. Яків підсунув 
свою лаву й запросив офіцерів на неї 
сісти, а сам взяв рептуха*, поклав у 
возі попереду і сів на нього. Нарешті 
всі всілися і поїхали. 

Коли в’їжджали в ліс, а він тут був 
густий та непривітний, Яків озирнув-
ся. Він побачив, що офіцери поклали 
автомати на дно воза й прикрили сі-
ном. Один із них приємно всміхнувся 
до Якова. 

Ось вони вже їдуть півтори годи-
ни. Минули ліс. «Слава Богу, – по-
думав Яків, – все обійшлося – і я ще 
живий». Він підганяв свого коня, хо-
тів швидше доїхати до міста. Якби він 
знав, що таке станеться з ним, то за-
пріг би двоє коней, а не одного. А так 
додому сьогодні він потрапить пізно. 
Де був пісок, кінь, напружуючись, 

ледь-ледь тягнув воза. 
Сонце похилилося на захід. Ось 

його нижній край торкнувся дима-
рів хат, ось воно сховалося за хати. 
День догоряв. Уже гнали худобу з па-
ші. Підвода наздогнала одну череду. 
Її гнав хлопець високий, але надміру 
худий. Він був одягнутий у полотняні 
білі штани і в таку саму сорочку. Оде-
жа була чиста. Пастух ішов позаду ко-
рів і грав на сопілці. Ніжна мелодія 
розливалася у надвечір’ї. Він підводи 
не бачив, бо вона була в нього за спи-
ною, і не міг її чути, бо вигравав. 

Яків заслухався. Коли хлопець 
брав нижні ноти, то здавалося, що 
сопілка стогне та плаче. Пастух не 
знав, що його слухають. Все грав та 
грав. І видно було, що в цій журливій 
мелодії має відраду своїй душі. 

Коли мелодія увірвалась, Яків по-
чув позад себе: «Гут, гут». Це голосно 
проказав один із офіцерів, а потім 
обоє заплескали в долоні, чим здиву-
вали і свого візника, і пастуха. А той 
відступив убік, даючи дорогу підводі. 
Коли ж вона  порівнялась із ним, ні-
мець, що сидів на лаві справа, підсу-
нувся до свого товариша, жестом за-
прошуючи хлопця сісти біля них. Той, 
як метелик, влетів на віз, але сів на 
драбині. Яків, зацікавлений цим, по-
вернувся на возі боком, щоб бачити 
дорогу і все, що робиться позад ньо-
го. 

Один з офіцерів попросив само-
робну сопілку, хлопець подав її. Це 
була звичайна дудка з верби, які ро-
били в той час в Україні. Офіцер огля-
нув інструмент, взяв до рота, подув, 
але нічого не вийшло. Усі засміялися, 
а його товариш забрав сопілку, витер 
хустиною, подав хлопцеві й ламаною 
російською сказав: «Заиграй, по-
жалуйста, что-нибудь свое, украин-
ское». Хлопець мить подумав, потім 
скочив з воза, взяв сопілку і заграв, 
ідучи поряд. Полилася ніжна тиха 
мелодія, така, як і той вечір. То була 
пісня на Шевченкові слова. І звідки її 
знав хлопчина! Коли він закінчив гра-
ти, один із солдатів продекламував, 
змішавши польську, українську й ро-
сійську мови:

Ще треті півні не співали,
Ніхто ніде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались
Та ясен раз у раз скрипів.  
Якось стало усім добре, забулося 

про війну та горе, кожен полинув у 
своє. Згодом офіцери стали розпиту-
вати пастуха. Він їм охоче відповідав.

– Чиї ти пасеш корови?
– Чужі, звичайно, не свої.
– А чому чужі?
– Бо своїх не маю. Я в світі ще зо-

всім нічого не маю, окрім своєї сопіл-
ки. Був час, я мав усе, як і всі діти, що 
мають батьків. Війна забрала мого 
тата, пізніше померла мама, а ми, ді-
ти, розсипалися хто куди. Я потрапив 
до цього села, – показав рукою на се-
ло, до якого наближалися, – пристав 
тут до добрих людей і пасу корови. 

Офіцери закивали головами, а 
Яків сказав хлопцеві:

– Ти говори повільніше, щоб вони 
краще зрозуміли тебе.

– Добре, але навіщо це їм?
– Раз питають, то видно, що добрі 

люди, хоч і… – Яків не доказав. 
– А де ти живеш? – запитав той, 

що сидів зліва, він говорив трохи кра-
ще. 

– Як де? В господаря. Я живу тиж-
нями по людях, вони мене годують. 
Там я і сплю. 

– Видно, що не дуже добре году-
ють, такий ти худий. 

– Як хто. Бідніші годують краще, 
багатші переважно скупі, але, прав-
да, не всі. 

– А хто тобі пере білизну?
– Як хто? Сам. Сьогодні вдень ви-

прав, усе за годину висохло. Приєм-
но бути в чистому одязі. 

– А що ти вдягаєш, коли знімаєш 
одяг до прання?

– Як що? Ніщо. Я тоді буваю схо-
жий на Адама в раю, але це триває 
недовго, якась година. 

Усі розсміялися на ці слова. Сміяв-
ся і сам хлопець. Йому було приєм-
но, що з ним так розмовляють дорос-
лі люди. 

– А де береш мило? – не вгавав 
офіцер. 

– З милом проблема. Але я знай-
шов вихід. Накладу вогню. Коли він 
перегорить – чекаю, поки схолоне. А 
тоді вже беру попіл і ним користуюся 
як милом.  Виходить гарно. Не віри-
те? Спробуйте! 

Офіцери перезирнулись, щось 
тихо переговорили між собою. По-
тім один відкрив валізу, вийняв кіль-
ка шматків мила й подав хлопцеві. 
Пастух усміхнувся, взяв мило і захо-



вав за пазуху. Офіцери ще щось сти-
ха між собою перемовилися, потім 
один показав на торбину, що висіла 
через плече пастуха, і наказав подати 
її. Хлопець послухався. Один офіцер 
тримав торбу, а другий щось клав у 
неї з валізи. Яків бачив, що то були 
консерви. І ще щось, загорнуте в па-
пір. Коли торбина була повна, пода-
ли хлопцеві. Також один подав вели-
ку плитку шоколаду, а другий вийняв 
портмоне, відрахував грошей і подав 
хлопцеві. Пастух не хотів брати, але 
Яків сказав: 

– Бери, дитино, може, гроші тобі 
згодяться: купиш яку одежину на зи-
му. Ти маєш якусь чуйну та добру лю-
дину? Віддаси їй гроші, а вона купить 
тобі, що потрібно. 

– Може й так, дядьку, не знаю, як 
вас звати. 

Хлопець подякував офіцерам за 
все і вже хотів йти, але ті ще затри-
мали на хвилю його. Офіцер витяг з 
валізи кусок копченого сала, зверху 
поклав кільце ковбаси і все простяг-
нув хлопцеві. Той закрутив головою, 
мовляв, не візьму. Підійшов до Яко-
ва, сказав: 

– Дядьку, вони пограбували ко-
гось і хочуть, щоб я взяв це. Ні. Хоч я і 
сирота, але цього не буде. – Він гово-
рив дуже швидко, так що кучер ледь 
зміг зрозуміти. Повернувшись до офі-
церів, Яків сказав: 

– Панове офіцери, я не знаю, чи 
ви зрозуміли, що говорив цей хло-
пець, але він каже, що награбовано-
го чи віднятого силою він не візьме. У 
Якова на чолі виступили краплі поту. 
Ото вліз в халепу! Що буде далі, він 
не знав. Німці подивились один на 
одного, тоді той, що сидів зліва, ско-
чив з підводи, обійшов круг неї, підій-
шов до хлопця і сказав:

– Це не награбоване, це куплене 
за гроші. Он він сам платив, – вказав 
пальцем на свого товариша: – Ми у 
вашій країні вже рік, і ніхто з нас двох 
не випив і курячого яйця задарма, за 
все ми платимо. Потім підійшов до 
товариша, взяв сало, подав хлопцеві 
й сказав: 

– Молодець.
А той відповів:
– Дякую. Вибачайте, я не хотів вас 

образити. 
Офіцер скочив до воза і сказав:
– Поганяй. 

Кінь побіг швидше. Через кіль-
ка хвилин вони вже їхали селом, а 
хлопець стояв край дороги й шмор-
гав носом, думаючи, чи це не сон. Та 
який сон, коли в руках сало, за пазу-
хою мило, а плече відтягує напакова-
на торба. 

Коли виїжджали з села, вже було 
досить темно. Дорога вела прямо до 
міста. Офіцери тихо вели мову, але 
Яків до них не прислухався, він думав 
своє: «Добре було б доїхати до міс-
та без пригод, не нарватися на бан-
дерівців чи партизанів. Бо і німцям, і 
йому буде кінець. Ці ж німці якісь не-
звичайні. Автомати поховали в сіно, 
руки білі, видно, що не знали праці, 
у розмові дуже лагідні. Після зустрі-
чі з хлопцем стали як рідні для Яко-
ва. Ось він приїде до міста й розкаже 
брату Бєлінському, які то є люди. 

У той час офіцери тихо розмовля-
ли: 

– Мені, Гансе, соромно за свій на-
род, який дав світові багато відомих 
та великих людей, а заодно породив 
такого нелюда. Я не називаю його 
імені, але ти знаєш, хто це. Я нічого 
не можу змінити, але спокійно не мо-
жу дивитися цим людям у вічі. Чого я 
тут? Що я тут забув чи загубив? Хіба 
для цього я вчився аж п’ять років? Я 
вчився робити добро, а не вбивати. 

– То і роби! Хто тобі боронить. Що 
ми можемо зробити, Йогане, у на-
шому становищі? Поки нас Бог беріг. 
Будемо надіятись і далі на Його ми-
лість. 

Десь на половині дороги між міс-
том і крайнім селом корчі та лози під-
ступили геть до дороги. Саме добре 
місце для нападу. Якову в кожному 
корчі ввижався чоловік. Він пустив 
коня, щоб ішов боком дороги, тут не 
гуркотіли колеса. Стуку кінських ко-
пит також не було чути. Проїхали ще 
деяку відстань, коли позад себе Яків 
почув спів. Це співали офіцери, спо-
чатку тихо, а потім сильніше, наре-
шті на весь голос. Якову мелодія бу-
ла знайома, це його дуже здивувало. 
Коли стали співати приспів «Скоро 
Він нас введе», прилучився до співу 
офіцерів. У той тихий вечір на глухій 
дорозі діти Божі співали хвалу своє-
му Творцеві. Їх було троє, але співали 
вони двома мовами. Коли проспіва-
ли приспів, настала мовчанка. Тоді 
Яків заспівав другий куплет:

Там, во славе небес, далеко 
От забот и печалей земли
Все поют, восхваляя Его
С чувством радостной, 
  чистой любви.
Кінь зупинився, усі троє скочили 

з воза, стали цілуватися та вітатись 
ім’ям Того, Хто зріднив їх трьох на го-
рі Голгофі Своєю кров’ю. Заспокоїв-
шись, брати-німці розказали про се-
бе, а Яків про себе. 

Це були віруючі хлопці, які закін-
чили університети, отримали мирні 
професії. Війна перекреслила все в 
їхньому житті. Їм присвоїли звання 
офіцерів і відправили на фронт. Уже 
минув рік, як вони в Україні, але їхні 
автомати мовчать, правда, іноді стрі-
ляють у повітря, щоб видно було, що 
вони мають зброю. Але користують-
ся вони іншою зброєю, духовною – 
Словом Божим та молитвою. 

Ось вони разом стали на коліна 
свої, щоб помолитися. Яків вже не 
жалів, що голова змусив везти цих 
людей. Він зустрів своїх братів, рід-
них кров’ю Христа Спасителя, Якому 
слава. 

Із-за хмар вийшов місяць. Світло 
його серпа освітило землю. Ті, що си-
діли в засідці, могли стріляти: добре 
було видно підводу й коня, що щипав 
траву, а також трьох людей, що сто-
яли на колінах та молилися. Кинути 
одну гранату – і все було б закінче-
но. Усі, хто лежав із зброєю в руках, 
дивилися на командира, коли він по-
дасть знак рукою.

Ось ті, що стояли на колінах, уже 
повставали, сіли на підводу, поїхали, 
а знаку так і не було. 

– Чому не дав команди? Навіщо 
випустили таку здобич?

– Не піднялася рука, щось мене 
тримало, – відповів командир. 

– Ех, ти, баба, а не командир. 
Щось там тебе тримало? Скажи, що 
побоявся. 

– Ні, не було кого боятися, але 
щось мене стримувало.

Він говорив правду, бо це був сол-
дат, який не мав милосердя до своїх 
противників. Тільки його тримало не 
щось, а Хтось. Це Той, в Чиїх руках на-
ше життя та смерть. Ім’я Якого – Лю-
блячий та Милосердний Бог – Хрис-
тос Спаситель. Слава Йому! 

*Рептух – мішок, з якого годували ко-
ней. 1



Чого шукають ці люди на березі 
Галілейського моря?

− Де Він? Де Учитель?
− Кого ви шукаєте?
− Ісуса Назарянина! Він ще учора 

був на протилежному березі!
− Він вчинив велике чудо!
− Тисячі людей наїлися хлібом?
− А де той хліб у пустелі взявся?
− Я бачив це на власні очі!
− Де ж він тепер?
− Ми не знаємо!
− Його учні вчора відпливли самі!
− Він десь зник!
− А іншого човна не було?
− Можливо він пішов пішки?
− Пошукаймо Його учнів, мабуть, 

Він із ними!
− А я не вірю у всі ці казки про 

Месію!
− У мене роботи повно, хочете, то 

йдіть самі!
− Сюди! Швидше, швидше!
− Ми знайшли Його!
− Він тут!
− Коли Ти прибув сюди, Учителю?
− От що Я вам скажу: ви Мене 

не тому шукаєте, що бачили чуда, а 
тому що наїлися хліба!

Ця історія відбулася дуже 
давно. Але якось, проходячи 
однією з вулиць Києва, я помі -
тив на стовпі, які в нашій країні за 
давньою радянською традицією 
використовують для розклеювання 
оголошень, до болю знайому 

картину. І море, і чудеса, і зцілення 
хворих, і нагодування голодних… 
Усе на одному стовпі! І усе — як 
2000 років тому. Люди не змінилися. 
Як сказав відомий герой Булгакова, 
«тільки квартирне питання їх зіпсу-
вало». До речі, без квартир на тому 
стовпі теж не обійшлося.

Люди хочуть їсти і споглядати. 
Іншими словами, для повного 
задоволення людині потрібно 
бодай кусень безкоштовного хліба 
і арена Колізею, на якій гладіатори 
перерізають один одному горлянки. 
Або ж пачка поп-корну і квиток 
на насичений спец-ефектами 
голлівудський блокбастер. Або... Або 
навіть церква, куди можна прийти 
після ситного обіду і послухати 
«щось цікаве».

А якщо тобі ну геть уже набридли 
монотонні консервативні служіння, 
на яких «Бог не діє», то тільки 
сьогодні і тільки для тебе – унікальна 
можливість побувати на «Служінні 
Зцілення і Чудес»! Мені чомусь 
відразу згадується оте Поле Чудес, 
на якому Буратіно закопував золоті 
монети. Та я не для осуду, і взагалі, 
не зовсім про це...

Зауваження Ісуса Христа 
вказувало на те, що суть чуда, 
яке Він вчинив, залишилася поза  

свідомістю людей і звелася лише до 
насичення тіла і видовища заради 
видовища. 

− Шукайте не тілесної їжі, а вічної! 
Вірте Сину Людському, посланому 
Богом! – пояснює Христос. А вони 
знову:

− Яку ознаку покажеш нам, щоб 
ми увірували? – Тобто: «Покажи нам 
видовище!»

− Наші отці їли манну, яку давав 
їм Бог! – Тобто: «Дай нам хліба!»

− Я – хліб життя, хто прийде до 
Мене, той не голодуватиме! Ваші 
отці їли манну і померли. Хліб, що 
Я даю – то тіло Моє, принесене в 
жертву за світ.

Чи зрозуміли шукачі чудес і 
поживи істину, благовіщену їм? 
Важко відповісти... А ми? Чого ми 
прагнемо, за чим ми женемося? 
Чим насичуємо власну душу? 

Наше гріховне єство вимагає 
хліба і видовищ! Ну що ж, Христос, 
упокорившись заради нашого 
спасіння, дав і те, і інше. 

− Ти хочеш хліба? Візьми Моє 
зранене тіло, розірване за твій гріх! 
Хочеш видовища? Подивися на 
закривавлений хрест, на якому Я 
прийняв ганебну страту!

Щоб досягнути нас, Христос 
мусив дати те, чого шукали! Аби, 
прийшовши подивитися і поїсти, ми 
раптом опам’яталися, усвідомили, 
переродилися! Голгофа − це і є той 
рубіж, місце перемін, де помирають 
тілесні бажання. Де відкриваються 
очі. Де народжуються духовні 
поривання. Голод − не тілесного 
хліба, спрага − не земних видінь!

Боже, навчи нас берегти цей 
скарб, захований у непримітній 
тиші Причастя. Не в шумі великих 
богослужінь, не в достатку святкових 
застіль. У сокровенній молитві. 
Щоб нам не зачерствіти серцями, 
зосередившись на урочистих 
видовищах, матеріальних цінностях 
і земних насолодах.

Бо ж − не хлібом єдиним... 
І − блаженні ті, що не бачили, а 
ввірували!

Дмитро ДОВБУШ

Фотопроповідь

Хліба та видовищ!



Поліна Семчишин:

«Я народила сина 
у в’язниці»

Свідчення 



Я народилася в 1947 р. на Тер-
нопільщині в християнській родині. 
Сім’я у нас була велика, тому батько 
тяжко працював, щоб прогодувати 
дітей. Я вчилася в школі, потім закін-
чила училище. Була щирою христи-
янкою з дитинства, через що потер-
пала від безбожної влади комуністів, 
але справжні труднощі в моєму житті 
очікували попереду. З училища мене 
направили на роботу в Хмельницьку 
область. Там була гарна фабрика, і я 
хотіла влаштуватися туди працюва-
ти. Але мала труднощі з тим, бо бу-
ла віруюча. Декілька разів ходила до 
директора проситися на роботу. Він 
вимагав усілякі довідки, я їх приноси-
ла, нарешті він сказав мені принести 
направлення з райкому комсомолу. 
Я не була комсомолкою, але пішла 
просити таку довідку. Коли в райкомі 
довідалися, що я Бучинська (це моє 
дівоче прізвище), то одразу зрозумі-
ли, хто я така – наше прізвище у них 
було на замітці. Вони почали насмі-
хатися з мене, як я (не комсомолка!) 
наважилася просити таке направлен-
ня? Почали задавати мені каверзні 
запитання про Бога. Я ж рішуче від-
повіла, що не прийшла дискутувати, 
а по направлення: «Дасте ви мені йо-
го, чи ні?» На диво, вони пообіцяли 
дати, сказавши, щоб я прийшла за 
ним після обіду. Коли ж я прийшла, 
і секретар дав ту довідку, я сказала, 
що вже, мабуть, вона мені не потріб-
на, бо він потелефонує на фабрику, 
щоб мене не приймали. Але він за-
певнив мене, що я буду там працю-
вати. Так і було. Потім я зрозуміла, що 
надумав секретар.

Через декілька місяців взимку по-
мерла одна віруюча бабуся. Нас було 
мало віруючих, я переживала: хто ж 
буде проводити той похорон? Але 
саме тоді була у нас зустріч христи-
янської молоді з Чернівців, Львова і 
Тернополя. І вони всі були на тому по-
хороні, було благословенне служін-
ня, молодь співала пісні. Була велика 
процесія на кладовище, до якої долу-
чилося багато місцевих жителів, які 
дивувалися, бо ніколи ще не бачили 
такого великого похорону, подібного 
до параду. Це був 1968 р. Наступного 
дня до мене на початку роботи під-
ходили працівники і розпитували про 
похорон. Деякі навіть хотіли, щоб і в 
їхніх батьків (якщо раптом вони по-

мруть) були такі ж похорони. Началь-
ниця мене насварила, що, мовляв, я 
зірвала роботу. Хмари згущалися.

Саме тоді була надрукована стат-
тя в газеті за підписом секретаря 
комсомолу, що він мав зустріч з ху-
денькою дівчиною, яка на вигляд бу-
ла блідою і наляканою. Він зрозумів, 
що має справу з затурканою релігій-
ною фанатичкою. Він явив їй милість: 
направив на фабрику для перевихо-
вання -- і тепер вона в активних пере-
дових працівницях. Виявилося, що то 
була мова про мене.

Ту статтю прочитав і директор фа-
брики. Він викликав мене в кабінет 
і зауважив, як так могло статися, що 
він прийняв «сектантку» на роботу? Я 
ж відповіла, що й над ним є Бог, який 
так розм’якшив його серце, що мене 
прийняли. Він роздратовано заува-
жив: як так Бог може йому вказува-
ти? Мовляв, він сам приймає рішен-
ня: кого прийняти, а кого – ні. Потім, 
коли мене судили, він виступав свід-
ком і говорив, що я нібито стверджу-
вала, що то Бог його змусив прийняти 
мене на роботу.

У 1971 р. я вийшла заміж. Чоловік 
поїхав у Прибалтику, щоб заробити 
лісу на будівництво нашої хати. А ди-
явол не хотів залишити нас у спокої 
і через своїх безбожних слуг снував 
навколо нас свою підступну павути-
ну. Коли у мене народилася донька, 
то мені в пологовому будинку її чо-
мусь не хотіли давати до грудей, хоч 
я мала молоко. З  труднощами мене 
виписали додому і навіть вдома лі-
кар переконував, щоб я не годувала 
дитину грудним молоком, а переве-
ла на штучне годування. Мені дали 
багато різних пігулок. Я не приймала 
їх і годувала дитину грудним моло-
ком. Тоді одного дня лікарі принесли 
якусь таблетку і запевняли розтовкти 
і дати дитині з молоком. Щось стри-
мало мене від того, я ще сходила до 
сусідки-медсестри за порадою, вона 
також мала сумнів і порадила вики-
нути ту таблетку. Я викинула надвір, 
де були кури. Через деякий час ма-
ма повідомила, що одна курка якось 
дивно перекинулася догори лапами і 
здохла. Надвечір знову прийшли лі-
карі, побачили мою доньку живою і 
сказали, що я напевно не давала ві-
таміни дитині. Я ж сказала, що ті «ві-
таміни» з’їла курка і вже перекинула-

ся. «Ви хотіли, щоб це сталося з моєю 
донькою?» Вони пішли дуже озло-
бленими. Очевидно, що влада хоті-
ла, щоб моя донька померла і тоді 
атеїсти змогли б відкрито звинувати-
ти мене, що я принесла свою доньку 
в жертву. 

Наступного ранку приїхала до нас 
додому міліція з облавою. А в нас 
удома постійно проходило зібрання 
християн. Всіх присутніх переписали. 
Батька тоді саме не було вдома, ко-
ли ж він приїхав, то сказав, що влада 
нас так тепер не залишить. Ми на де-
який час припинили проводити у нас 
зібрання, за той час зробили ремонт 
у хаті. Ще не висохла фарбована під-
лога, як знову нагрянула міліція, яка 
зробила варварський обшук у хаті. 
Скрізь все поперекидали, спицями 
попробивали штукатурку, пороз-
ривали подушки – шукали антира-
дянську пропаганду. Забрали навіть 
старі шкільні підручники, словники 
іноземної мови, мовляв, там розбе-
руться, що то за література. Хоч вони 
нічого не знайшли, але батька тоді 
арештували. Через місяць арештува-
ли ще декількох віруючих. Мене ж ви-
кликали на допити, вимагаючи, щоб 
я свідчила проти батька. Коли ж я від-
мовилася, стали погрожувати й мені 
арештом. Я тоді навіть не думала, що 
мене з малою дитиною зможуть аре-
штувати. На всяк випадок на деякий 
час виїхала до своєї сестри, сподіва-
ючись, що мене залишать у спокої. Та 
коли приїхала назад, мені дали санк-
цію на невиїзд. А потім віддали діло 
до суду, який тривав над нами цілий 
місяць. Влада вороже налаштувала 
проти нас жителів міста, які спочатку 
дивилися на нас, як на якихось нелю-
дів. Про  нас поширювали усілякі без-
глузді чутки, наприклад, що я хотіла 
принести свою доньку в жертву, ще 
інший брат нібито тримав сина в під-
валі, і йому щурі відгризли п’яти.

Суд відбувся в клубі залізничників. 
Народ так тиснувся всередину, що 
одній жінці (вона мені потім розпо-
віла) зламали два ребра. Проходили 
дні, і суд не приводив ніяких суттєвих 
доказів нашої вини. Люди то бачили і 
дивувалися: за що ж нас судять? Що 
далі, то все менше ставало присутніх 
у залі суду. Але компетентні люди го-
ворили, що хоч нашої вини нема, все 
одно влада мусить нас засудити, бо 



вона ніколи не визнає своїх поми-
лок. Так і було. Усім підсудним дали 
терміни ув’язнення: моєму батькові 
– 4 роки, а мені – два. Мені на дея-
кий час дали відстрочку вироку. Ко-
ли ж мене знову арештували, я була 
вагітною. Тюремний лікар і медсе-
стри хотіли мене залишити на кіль-
ка тижнів на місці (доки народжу 
дитину), а начальник спецчастини 
на прізвище Книш (який був малий 
на зріст) хотів одразу відправити на 
етап. Він кричав на мене і з погор-
дою заявляв: «Хто такий Бог? Це я  
для тебе – бог, і можу зробити так, 
що тобі ще новий термін додадуть!» 
У мене зовсім не було страху, я тоді 
спокійно відповіла йому: «Якби ви 
могли щось зробити, то, насампе-
ред, додали собі зросту! А я буду не-
сти тут те, що мій Бог мені допустив 
нести!»

Потім жінка, що за мною нагля-
дала, настрахано мені говорила: 
як я могла так відповідати Книшу, 
його навіть начальник тюрми бо-
їться. Мене все ж таки підготували 
для термінової відправки на етап 
по вказівці Книша. Але так сталося, 
що його раптово схопив апендицит, 
йому негайно зробили операцію, а 
потім у нього стався якийсь внутріш-
ній крововилив, він упав у туалеті і 
помер. Я не знала про те і дивувала-
ся, чому ж мене так і не відправили 
на етап. Нарешті я народила дити-
ну. При народженні син був обмо-
таний пуповиною, аж посинів. Але 
лікарі старанно зробили свою спра-
ву, і все закінчилося добре. До мене 
гарно ставилися, забезпечили всім 
необхідним для новонародженої 
дитини. Я потім дізналася від одно-
го з наглядачів, що начальство пере-
страшилося, що мовби я прокляла 
Книша – і з ним таке сталося. Тому 
всі намагалися до мене добре ста-
витися через панічний страх  смерті. 
Мені навіть дали два місяці декрет-
ної відпустки, протягом якої я була в 
слідчому ізоляторі, де мала більш-
менш нормальні умови. Закінчився 
мій «декрет», я подякувала за добру 
«квартиру» і мене нарешті відправи-
ли на етап разом із сином – спочатку 
до Івано-Франківська, потім в Одесу. 
Саме тоді в Одесі був великий мо-
роз, що для тієї місцевості було рід-
кістю. Я була з малою дитиною – і не 

знали, в яку тюрму мене влаштувати. 
Нарешті відправили в якусь військо-
ву частину, доводилося не раз пере-
пеленяти сина прямо на морозі. Але 
Бог зберіг його, і він не захворів і до 
цього часу здоровий. Мене посади-
ли у «воронок» між чоловіків-злодіїв, 
які дуже добре до мене поставилися, 
дізнавшись, що я сиджу за віру в Бо-
га. Потім нас посадили у потяг, ці ж 
в’язні-чоловіки підгодовували мене, 
навіть апельсини якимсь чином мені 
по дорозі знайшли. Я побачила разю-

вувалася, чому ж я не плачу, як вона. 
Я ж заспокоювала її, сказавши, що 
так само було колись: Вараву-злодія 
відпустили, а Ісуса-праведника від-
дали на розп’яття. Подібно до цього 
мають страждати і послідовники Іс-
уса Христа...

Мене перевели до Одеси, де я до-
бувала свій термін ув’язнення. Звіль-
нилася взимку, в кінці року. Приїхала 
додому, до сім’ї, роботи ніде не мо-
гла знайти, але Господь так допоміг, 
що я нарешті влаштувалася приби-

чий контраст між злодіями і «найгу-
маннішою владою у світі»!

Нарешті я потрапила до Черні-
гова. Наш табір був переповнений, 
десь три тисячі в’язнів, адміністрації 
необхідно було терміново зменши-
ти кількість в’язнів. Ще не закінчив-
ся мій термін, як оголосили амністію. 
Начальниця добре до мене ставилася 
і повідомила, що мене в першу чергу 
відпустить, бо в мене двоє малолітніх 
дітей, тільки оформить потрібні доку-
менти. Але потім прибігла в сльозах, 
повідомивши, що моя стаття не підля-
гає під амністію. Навпроти моєї стат-
ті було зазначено: «особо опасные 
государственные преступники».

Тоді були звільнені навіть вбивці, 
які мали 15-річний термін ув’язнення, 
а мене залишили у в’язниці. Началь-
ниця припала до мене в сльозах і ди-

ральницею і більш-менш спокійно 
пропрацювала 15 років. Потім ще 
працювала сторожем. За ці роки ба-
гато моєї рідні (а чоловікова родина 
вже вся) емігрували до США. Так са-
мо і ми в 1998 р. виїхали за океан, по 
статусу біженців.

Ми тут добре живемо, забезпече-
ні всім необхідним. У мене шестеро 
дітей (дві дочки і чотири сини), і те-
пер ми з чоловіком вже чекаємо на 
сорокового онука. Всі діти – віруючі, 
хрещені Духом Святим. Онуки так са-
мо відвідують церкву. За все я дякую 
моєму Богові, лише Він допоміг мені 
в усьому. Як важливо ніколи не йти 
проти своєї совісті і служити Богу за-
вжди, які б труднощі не траплялися 
на нашому життєвому шляху!

1



У ніч з 14 на 15 жовтня 2013 року 
в нас народилася маленька дівчин-
ка, яку назвали Соломійкою. Здоро-
ва, повноцінна, гарна.

Пізно вночі я повернувся з по-
логового будинку додому, ще мало 
усвідомлюючи, що зі мною трапи-
лося. Довго не міг заснути. Залишив-
шись наодинці з собою, власними 
думками та Богом, я роздумував над 
нашими з Ним стосунками.

З часу народження Євангеліни – 
нашої першої дитини – минуло вже 
більше двох років. Її народження 
справді можна було назвати диво-
вижним – перевернулася головою 
до виходу на 39 тижні вагітності, за 
2 дні до народження. Лікар тоді ви-
знав, що це велика рідкість. Прига-
дую, скільки обіцянок я дав Богові. І 
скількох із них не дотримав...

Цього разу Він мав повне право 
вчинити зі мною по-справедливості, 
та знову проявив милість. Я просто 
мовчав, а все єство наповнило почут-
тя, яке Біблія називає благоговінням.

«Він за днів тіла Свого з голосін-
ням великим та слізьми приніс був 
благання й молитви до Того, хто від 
смерти Його міг спасти, і був вислуха-
ний за побожність Свою» (Євр. 5:7).

В інших перекладах слово «по-

божність» перекладається як благо-
говіння, відданість, посвячення, ві-
рність, привязаність, благочестя, на-
божність, поклоніння.

Аналізуючи біблійні тексти, при-
ходжу до висновку, що благоговіння 
– це вдячність та смирення людини, 
викликані любов’ю і вірністю Божою, 
а не страхом покарання або загро-
зою втрати стосунків. І в цьому ви-
значенні є дві сторони: сторона Бога 
- любов і вірність до людини, та сто-
рона людини – вдячність і смирення 
перед Богом.

Декілька слів про сторону Бога. 
Будь-які стосунки на чомусь базу-
ються: на близьких взаєминах або 
на контролі та страху. Бог не побо-
явся запропонувати людині близь-
кі взаємостосунки, які, як Він знав, 
обов'язково принесуть біль та розча-
рування. Та саме через близість Бог 
має можливість відверто говорити 
людині правду і навіть пропонува-
ти, показуючи переваги, та вимагати 
святого життя. І при цьому не втрати-
ти дружби з людиною. Тому що прав-
да без взаємин закриває людину. А 
вимога без взаємин ще й викликає 
зворотну негативну реакцію.

Про сторону людини. Ісус Христос 
сильно молився, але зазначено, що 

був почутий не за слізну молитву, а 
за благоговіння. Він благоговів перед 
Своїм Отцем. Ми ж часто надриває-
мо сили, палко кричимо в молитві, 
так і не зрозумівши її головної суті.

Благоговіти – це більше ніж слуха-
тися, просити чи поважати. Благого-
віти перед Богом – це слухатися, про-
сити, поважати всією душею, всіма 
силами, всім розумом, і також мати 
глибоке розуміння Божої безумовної 
любові.

Стан благоговіння також виража-
ється нашою жертвою Богові, яка йде 
після нього. Колись Ізраїль не благо-
говів перед Богом, приносячи Йому 
в жертву криве та сліпе. «Шанує син 
батька, а раб свого пана; та якщо Я 
вам батько, де пошана Моя? А якщо 
Я вам пан, де страх передо Мною? 
– Говорить Господь Саваот. Вам, свя-
щеники, що погорджуєте Моїм Імен-
ням та й кажете: Чим ми погордили 
Йменням Твоїм? На жертівник Мій 
ви приносите хліб занечищений і ка-
жете: Чим Тебе ми зневажили? Тим, 
що кажете ви: Трапеза Господня во-
на погорджена! І коли ви проносите 
в жертву сліпе, це не зле? І як куль-
гаве та хворе приносите, чи ж це не 
зле? Принеси-но подібне своєму на-
місникові, чи тебе він вподобає, чи 
підійме обличчя твоє? – Промовляє 
Господь Саваот. А тепер ублагайте ви 
Боже лице, і хай стане для нас милос-
тивим. З ваших рук це було, то хіба 
кому з вас Він обличчя підійме? Го-
ворить Господь Саваот» (Мал. 1:6-9).

Бог віддав для нас найдорожче 
– Свого Сина. І хоче взамін все на-
ше життя: відданість, посвячення, ві-
рність, прив’язаність, благочестя, на-
божність, благоговіння, поклоніння. 
Сьогодні Він вкотре Своєю любов'ю 
завойовує твоє серце. Оглянись до-
вкола і побач «глибину, широчінь та 
довготу» Його жертви. І нехає твоє 
серце теж відгукнеться благоговін-
ням на Його присутність.

Богдан ГАЛЮК

В ту ніч я зрозумів, 
що таке 

благоговіння!



1. Мене, як служителя, хви-
лює декілька питань. По-перше, 
нам потрібно навчитися служити 
Богові в свободі. Наші попередники 
уміли служити Богові в часи гонінь, 
адекватно відреагувавши на викли-
ки, які постали тоді перед христия-
нами. Сьогодні ж ми повинні у по-
вноті використати всі можливості, 

відкриті двері, які дає Господь, ви-
конати велике доручення Христа.

Другий момент, який непокоїть: 
потреба знання особисто кожною 
людиною Божої волі щодо свого 
життя. Потенціал Церкви дуже ве-
ликий, і його потрібно реалізува-
ти, щоб кожен служив тими талан-
тами, якими наділив Господь. Нині 
порівняно невеликий відсоток лю-
дей задіяний у служінні. Переваж-
на частина членів Церкви — просто 
приходять на зібрання і, в кращому 
випадку, жертвують фінанси... 

Ще одна річ, яка мене хвилює: 
як зберегти наших дітей та молодь 
в Церкві? Це — пріоритетне завдан-
ня. Зберігши дітей, які є в недільних 
школах, Церква щорічно зростала б 
на 7-10%. Але, на жаль, ми втрача-
ємо дітей.

Особливо гостро постає також  
проблематика сім’ї. До цього пи-
тання треба підійти комплексно. 
Насамперед — навчати молодь. Не 
просто про чистоту дошлюбних сто-
сунків, а й про психологію жінки та 
чоловіка, про те, як будувати сімей-
ний бюджет. Глибше і грунтовніше! 
Необхідно працювати на виперед-
ження, попереджуючи ті труднощі 
та проблеми, які можуть виникнути 

у шлюбному житті.
І останнє, на що хотів би звер-

нути увагу, — це єдність Церкви. 
Ми дуже турбуємося про те, щоб у 
церквах не було поділення. Але во-
но підкрадається з того боку, з яко-
го ми й не чекали. Сучасні техно-
логії роблять людей відділеними. 
Раніше церкви збиралися у неве-
личких будинках, люди знали один 
одного, спілкувалися, і вибудовува-
лися живі взаємини. Сьогодні у нас, 
слава Богу, великі церкви, але люди 
мало спілкуються. А буває так, що 
вони навіть не знають один одного. 
Тому поряд з великими служіннями 
варто організовувати такі зустрічі, 
під час яких можна було б зміцню-
вати стосунки один з одним. 

2. Найкращим методом згур-
тування Церкви є, на мою думку, 
малі групи або, як Євангелія їх нази-
ває, домашні церкви. Вони мають 
діяти під керівництвом пастора за 
чітко встановленим планом: чи то 
обговорення проповідей, які зву-
чали на загальних служіннях, чи то 
розгляд інших розроблених тем.

А ще, важливо пам’ятати: моя 
сім’я — моя домашня церква! 

Читаючи Біблію, неважко помітити, що у різні періоди історії Люблячий Бог по-
різному промовляв до людства, особливо, до Свого народу. Намагаючись чи то від чогось 
застерегти, чи то кудись спрямувати, Він завжди концентрував погляд (у першу чергу 
служителів, а потім і звичайних людей) на цілком конкретних речах. В різний час такими 
речами були то ідолопоклонство, то блуд, то жорстокосердя, то невір’я, то розбрат...

Напевно, служителі, яких поставив Господь над Своїм народом, як ніхто мають чутливе 
серце до Його голосу, бачення загальної каритини, ситуації в церкві ХХІ століття. Хто як не 
вони можуть гостро відчувати щонайбільш кричущі проблеми і щонайболючіші пробоїни.

Тому ми звернулися до служителів різного віку із різних куточків України із проханням 
відповісти на просте і водночас складне запитання: «Що вам болить?» Сподіваємося, 
їхні відповіді дадуть можливість зробити певний зріз, побачити, на що сьогодні варто 
звернути найбільшу увагу в церкві християн віри євангельської України.

1. Що вам найбільше болить, коли дивитеся на сучасну церкву? Що, на вашу думку, 
є найактуальнішою проблемою, на яку варто негайно звернути увагу?

2. Які шляхи виходу із цієї ситуації ви бачите?

Що болить сучасним служителям?

єпископ Ростислав Мурах,
старший пресвітер об’єднання
церков Хмельницької області

Наболіле



єпископ Іван Хрипта, 
старійшина Церкви ХВЄ,
с. Великі Ком’яти

Ростислав Величко,
голова Луганського об’єднання 

церков ХВЄ

* * *
1. Щодо Божого народу, що 

найбільше мені болить, це відсутність 
єдності та поділення в Церкві. Я б хо-
тів, щоб люди, які знають Бога, які на-
роджені згори від Духа Святого, були 
єдиними. Але християни, на жаль роз-
ділені, ніяк не навчаться жити один 
з одним, не хочуть підкорятися один 
одному, не можуть поділити «портфе-
лів». Так не годиться чинити перед Бо-
гом, і я боюся, що такі люди не потра-
плять до Божого Царства. Богу при-
ємні смиренні люди, а не ті, які всіма 
силами прагнуть, щоб їх шанували. 

2. Дім молитви все ж має за-
лишатися домом молитви — там 
мають постійно звучати молитви. Я 

Рустам Фатуллаєв,
заввідділом соціального служіння 

Церкви ХВЄ

2. Збоку це важко якось вирі-
шити. Це під силу лише Духові Свя-
тому. Але Дух Святий попереджав 
через Павла про те, що треба ро-
бити з тими, хто вносить поділи у 
Божий народ, кажучи: «Бережіться 
їх!» Не напоумляйте, не спасайте, 
а тікайте від них. На них вплинути 
майже неможливо, бо вони не зда-
ні приймати настанову від людей. 

* * *
1. Я думаю, нам потрібно звер-

нути більшу увагу на молитву. Щоб у 
цей складний для нашої країни час 
ми мали відповідь від Бога, мали 
Його пораду та підтримку. Натомість 
помічаємо, що християни знічені, 
стурбовані останніми подіями. Вони 
часто не туди дивляться, неправиль-
но оцінюють ситуацію і роблять не 
те, чого від них чекає Бог. Коли ж лю-
дина близько з Господом, Він напра-
вить, підкаже і дасть силу для праці, 
що дуже важливо сьогодні.

пропоную щоранку або щовечора 
збиратися там на молитву. І ті люди, 
які мають можливість і трохи вільно-
го часу приходили б на ці служіння. 
Гадаю, служителям чи відповідаль-
ним у церкві потрібно просто при-
йняти рішення і робити це.

Сьогодні, коли в житті нашої кра-
їни виникло багато проблем і пе-
реживань, коли війна нависла над 
нами, церкви почали молитися. Са-
ма обстановка багатьох змусила до 
цього.

Сергій Вінковський,
заввідділом християн-підприємців 

Церкви ХВЄ

1. Останніми днями часто ду-
маю про залежність. Залежність 
буває дуже шкідлива і не дуже. За-
лежність від рибалки або ж залеж-
ність від наркотиків. Але можемо 
констатувати один факт: залежні 
від чогось люди думають про це, го-
ворять про це, шукають різних спо-
собів задовольнити себе — і, без-
умовно, знаходять їх. Сьогодні я б 
дуже хотів, щоб люди стали залеж-
ними від Ісуса Христа, щоб христи-
янство стало сьогодні залежним від 
Слова Божого, залежним від молит-
ви, залежним від служіння та ще-
дрих пожертвувань. Людина, яка 
має залежність від чогось, відчуває 
біль та невдоволення, поки не за-
довольнить своєї потреби. Я хочу, 
щоб нам боліло, якщо ми не помо-
лилися, не прочитали Слова Божо-
го, не розказали нікому про Христа!

2. Біблія каже, що Царство Бо-
же досягається зусиллям. Спортс-
мен, який хоче мати певні досяг-
нення у своїй сфері, має певний 
режим та розклад тренувань. Він 
дисциплінує себе. А християни сьо-
годні ліниві.

Та якщо вони почнуть дисци-
плінувати себе, підкорятимуться 
певному графіку читання Біблії, мо-
литві, тоді їхнє життя кардиналь-
но зміниться. Спочатку важко, але, 
кажуть, що за 21 день формується 
звичка, і це робити стає значно лег-
ше.

1. Найактуальнішим є навчи-
ти людей близькому спілкуванню з 
Христом, щоб люди мали особисті 



стосунки з Богом, і щодня все біль-
ше пізнавали Його. Ми є світлом для 
світу і повинні поширювати це світ-
ло. Неважливо, на якому підсвічни-
ку ми стоїмо. Неважливо навіть, якої 
форми свічка. Важливо, щоб вона 
світила. І світ це побачить. Світу не-
цікавий підсвічник чи форма свічки. 
Йому потрібне світло.

2. Це молитва, посвята, ви-
вчення Божого Слова. Ну й, звичай-
но, особистий приклад служителів. 
Адже духовний розвиток людей в 
Церкві залежить від пастора. Від то-
го, які в нього стосунки з Богом, на 
що він звертає особливу увагу — на 
світло чи на форму підсвічника. Я 
розумію, що форма також потрібна, 
оскільки церква повинна мати якісь 
традиції, але світло — цінніше.

має план для нашого життя. Ми час-
то говоримо про це... Але завдання 
Церкви — пізнати цей план і вико-
нати його. Бога, як сьогодні вважа-
ють, можна прославити співом. Але 
Христос сказав, що прославив Отця, 
виконавши доручену Ним справу. 
Отже, якщо Церква виконує те, що 
доручив їй Бог, тим самим вона про-
славляє Бога. Якщо люди чинять те, 
чого хочуть самі, то вони прославля-
ють тільки себе. 

єпископ Петро Карпов,
старший пресвітер церков ХВЄ

Чернівецької області 

єпископ Сергій Крученюк,
голова Одеського

об’єднання церков ХВЄ

1. Сьогодні кожна церква і 
кожна людина зокрема, потребує 
того, щоб чути голос Божий і керува-
тися ним. Але люди не вважають це 
головним. На перший план ставлять 
свої плани, бажання чогось досягну-
ти, показати себе. І при цьому втра-
чається відчуття того, що у твоєму 
житті діє Дух Святий, що Бог керує 
усім.

2. Ми повинні усвідомити, що 
Христос — Голова Церкви, що Бог 

Олександр Третяк,
заввідділом освіти Рівненського 

об’єднання церков ХВЄ

бачити, як молоді люди, з якими я 
працюю, беруться за плуг, але не до-
водять до кінця почату ними справу.

2. Відповідальність за обидва 
ці пункти покладається на пасторів. 
Адже пастор має особистим при-
кладом показати готовність до слу-
жіння і вірність у ньому, а також не-
впинну безумовну жертовність. Він 
не повинен жити вчорашнім днем, 
згадуючи, як добре було вчора, і 
бідкатися, як погано сьогодні. А йти 
вперед і вести за собою людей на-
віть у найменшому.

* * *
1. Церква не повинна змішу-

ватися із світом. Нинішній світ став 
дуже релігійним. Але ми не повинні 
зливатися з ним. У світу є тенденція 
ігнорувати Бога, а людину ставити 
на перше місце. Потрібно пильнува-
ти, щоб не допустити цього.

Ми підсвідомо думаємо, 
що Бог бачить нас згори — але Він бачить нас зсередини. 

Жильбер Сесброн

1. Я зауважив, що зараз кри-
тично низький відсоток членів церк-
ви готовий посвятити себе для слу-
жіння. Мало таких, які готові сказа-
ли: «Ось я — пошли Ти мене!» А це 
дуже важливо для того, щоб церква 
розвивалася і рухалася вперед. Вва-
жаю, що в кожній генерації христи-
ян має бути велика кількість людей, 
готових відгукнутися на Божий по-
клик до праці. А в даний час, навіть 
у нашій Рівненській області, за та-
кої великої кількості християн, дуже 
важко знати людей, котрі були б го-
тові взяти на себе відповідальність 
за конкретне служіння.

Ще один дуже важливий момент 
— вірність у служінні. Ця проблема 
особливо гостро постає серед моло-
дого покоління. Не раз доводилося 

2. Божий стандарт не змінив-
ся. Він сказав: «Я вас вибрав, щоб ви 
були Моїм народом». Це Божа воля, 
і Його бажання полягає у тому, щоб 
ми «не любили світу ані того, що 
у світі». Якщо людина пізнала Бо-
га, вона однозначно буде світлом у 
темряві та сіллю землі.



Петро був більше зухвалим, ніж сміливим. Важка ніч у неспокійному морі, зустрічний вітер не дає 
причалити до берега, на світанку хтось йде до них... по морю... Ледь заспокоївшись словами Учителя: «Це 
Я, не бійтеся!», Петро заявляє: «Господи, якщо це Ти, то скажи мені піти до Тебе по воді!»

«Іди!»
І ось, Петро вилазить із човна й робить те, що зробити неможливо ― він йде по воді.
Я думаю, Петро багато пережив у ці миті. Що можна відчувати, коли під тобою товща води, навкруги 

хвилі, у човні ще перелякані друзі, а ти йдеш по морю?!
Справжнє християнське життя ― це ходіння по воді. Кожен день жити життям віри ― це неможливо. 

Бути в спокої серед зла й насильства, любити, дивлячись на ненависть і незгоди, думати про небесне, до -
віряти Богові, прагнути до вічного... І це ― серед усього, що відбувається навколо?

У морі природно тонути. Ступивши на воду, природно в неї занурюватися.
У гріховному світі природно занурюватися в гріх, тонути в пороках. Серед насильства природно бути в 

страху або ненавидіти, серед розпусти стати розпусним, серед земного стати земним.
Але Він наказав нам йти по воді.
Так, Він очікує від нас неможливого, неприродного.
Але щось сталося, і Петро став тонути. У якийсь момент вплив хвиль і вітру виявився сильнішим за 

вплив слів Христа. Ні, буря не стала сильнішою, хвилі не піднялися вище, та це нічого й не змінило б, якби 
цього не сталося в серці Петра ― дія слова «Іди!» раптом виявилася ослабленою, заглушеною ревом 
чергового пориву вітру.

Ми втрачаємо здатність робити неможливе, коли вплив на нас Бога та Його Слова стає слабшим за 
вплив будь-чого іншого.

Так не повинно бути. Ти повинен жити життям віри. Ти можеш ходити по воді! Ти можеш жити бажаним 
Богові життям! Ти можеш умістити тих, хто мислить інакше, ти можеш не зневажати нікого, ти можеш 
любити, прощати, ти можеш молитися й вірити...

Дозволь Його Слову ясно звучати в твоєму серці. Нехай Його дія пересилює вплив всякого вітру. І ти 
зможеш ходити по воді.

Павло ФЕДОРУК

Чи можеш ти ходити по воді?



Володимир САД

* * *
Треба бути сліпим, 
Щоб не бачити спалаху осені
І осяяних золотом 
Віковічних розкішних лісів.
Ще природа не спить.
Літо бабине мріє у просині
І повітря п’янке
Переспівує оду росі.

Треба бути глухим,
Щоб не вчути плачу журавлиного,
Як зітхають дощі,
Поливаючи ниву сумну,
Як душа промовля
Про дочасність життя швидкоплинного
І як вітер шумить
Про коротку стежину земну. 

Треба бути німим, 
Щоб уста не озвались подякою
За осінні дари,
Вересневі дозрілі літа…
Хай не буде в душі
Ані трохи негоди ніякої!
Хай джерела дзвенять 
І земля, мов Едем, розквіта!

* * *
Тиждень тому гриміла хвала
І «осанна», і віття — під ноги.
А сьогодні пречорна хула
Супроводжує хресну дорогу.

Від хвали до хули — тільки мить,
Лише крок від любові до зради.
Як же можна за мить розлюбить 
Й шаленіти під злобні тиради?

Від співзвуччя до фальші — півтон,
А від щастя півтон до печалі…
Де знайти для душі камертон,
Щоб гармонія завжди звучала?

* * *
Глумилися над гідністю Месії
Цинічно й страшно. Відвернулась ніч.
Земну скорботну ниву вже засіяв.
Вона зародить через дим сторіч.

Далеко ще до чорного світання.
Доба жахлива і кривавий слід.
І свист бича. У відповідь — мовчання 
І злобні лиця на багрянім тлі.

Холодна ніч — остання перед стратою,
І смерть уже здавалася відрадою.

Хтось клав життя в наругах і прокляттях
У темний час печалей і журби.
А хтось принишк, мов тінь, біля багаття:
Немов з Христом… Та ближче до юрби.

«Ні меч, ні спис не залякають нині,
А те, що гріюсь  — скільки ж тут вини?..»
Зненацька голос дівчини-рабині:
«І ти був з Ним!»

Вогонь не грів. Горіло у середині.
Блаженні, що ніким не будуть зведені.

І клятвенно: «Не знаю цього мужа,
Не відаю, що кажете мені…»
Лиш серце стукотіло дуже-дуже,
Немов ішов босоніж по стерні.

І заспівали пісню про відречення…
Душа аж застогнала понівечена.

Два погляди: один такий тужливий,
Що в серце учня всунулась гора…
І полилася вмить гаряча злива
З очей Петра. 

* * *
Ми всі підзвітні перед вічністю, панове,
За мить коротку гостювання на землі.
І від зерна колись відсіється полова,
В одній шерензі стануть блазні й королі. 

Коли ж ми ниву наших днів земних досіємо,
Напевно, буде все — як в справжньому кіно.
За кадром кадр піде — і все ми зрозуміємо,
Коли у вічність нам відкриється вікно. 



* * *
Після відвідин дитячого 

онковідділення лікарні.

Двері несміло тихцем відхилю.
Там за порогом — розпука.
Серце стискається, повне жалю, 
Болю німого і муки.

Погляд дорослий дитячих зіниць.
Неба шматочок не блисне,
Мов би на дні пересохлих криниць,
Сум і скорбота зависли. 

Погляд дитячий дорослих очей:
Хочеться вірити в диво.
Скільки благальних безсонних ночей: 
«Господи, будь милостивий!»

Забавок, іграшок тут досхочу,
Наче в казковому місті,
І молитов за тремтливу свічу —
В горі нема атеїстів.

Є тільки душі оцих ангелят,
Котрим ще рано додому.
Їм ще по квіти в луги і в поля
Бігти, відкинувши втому.

Не допущу собі в серце гріха
Не помолитися щиро, 
Щоб їх минула година лиха,
Щоб не покинула віра. 

А поза вікнами осінь цвіте,
Чимось подібна до літа.
Хай ще сюди милосердя прийде
Душі дитячі зігріти. 

* * *
Ще не загасла зірка
З віщим ім’ям Полин.
Гірко. Боже, як гірко! 
Терпне душа, болить.

Холод обійме в спеку…
Це лиш слабке «курли».
Десь стороною лелеки 
В засвіти пропливли. 

Зірка, що впала болем, 
Скорбний лишила гук.

Бродить забутим полем 
Чорний самотній крук.

Стежки нема до храму, 
Дзвони лиш в серці б’ють.
Боже, помилуй маму 
Й тих, що іще живуть.

Птахів зустрінуть весни, 
Благовіст зазвучить,
Поле сухе воскресне…
Чом же душа мовчить?

* **
Посеред міста сліпий хлопчина.
Фальшивить сумно старий баян.
Промінчик сонця на сорочині.
Хтось, відвернувшись, пройшов, а я…

Спинився тихо, зажура в серці.
А очі в хлопця — сама печаль.
Зітхають міхи забутим скерцо
І линуть звуки в блакитну даль. 

У місті гамір, цвітуть каштани,
Ракова свіжість — бери і пий.
А десь далеко пливуть тумани.
Весна на дворі, а він — сліпий.

Хтось кине гривню, хтось копійчину.
Блажен, хто бідному подає.
А може, нам шкодувать хлопчину 
Потрібно так, як дитя своє?

Дістаньмо з серця любов і ласку,
Зігріймо душу своїм теплом,
Знімімо з себе байдужу маску —
І просвітліє його чоло.

Знайдім хоч краплю добра єлею —
Стече сльозою він по щоці.
Не уподібнюймось фарисею 
З потертим гривеником в руці. 

На місці хлопця міг бути кожний…
Не обминаймо чужу біду!
Нехай не буде душа порожня!
Пульсує в серці струна тривожно…
А я сюди ще не раз прийду.

Поетичне слово



Протягом трьох травневих днів із 
20 до 22 числа у м. Рівне минув XVII 
з’їзд служителів об’єднання христи-
ян віри євангельської. Подібна кон-
ференція, що містить не лише звітну, 
а й виборну частину проходить раз 
на чотири роки. Близько 600 деле-
гатів з усієї України а також числен-
них гостей з-за кордону приймала 
«Церква Святої Трійці».

Структурно конференція скла-
далася з богослужбової та офіцій-
ної частини. Перший день з’їзду був 
урочистим богослужінням-відкрит-
тям, яке почалося о 15 годині і скла-
далося із вітань гостей, проповідей 
та молитов. Другий і основний день 
був майже повністю офіційним, його 
заповнили звіти керівництва ЦХВЄ, 
звіти відділів служіння та, власне, 
вибори. Вранці і ввечері традиційно 
велися богослужіння. Третього дня 
був відведений час для запитань та 
пропозицій. Форум закінчився мо-
литвою та фотографуванням деле-
гатів. 

Звичайно, інформація, яка стано-
вить найбільший інтерес, стосуєть-
ся виборної частини конференції та 
деяких змін у структурі регіональних 
об’єднань. В результаті відкритого 
голосування шляхом підняття рук пе-
реважна більшість делегатів обрала 
на п’ятий термін президентства у со-
юзі Михайла Паночка. На посаді пер-
шого заступника лишився Микола 
Синюк. Щодо виборів регіональних 
заступників, то ситуація у Східному, 
Південному та Центральному регіо-
нах також не змінилася, тобто їх як і 
раніше очолюватимуть відповідно 
Михайло Мокієнко, Олександр Ба-
бійчук та Микола Синюк. На Заході 
ж відбулися зміни. Справа в тому, що 
було прийнято рішення розділити (не 
плутати із сепаратизмом) Північно-
Західний регіон, що складався з Рів-
ненської, Волинської, Львівської, Ві-
нницької та Житомирської областей 
на дві частини – по причині великої 
концентрації церков. Отже відтепер 
Львівська та Волинська області від-

носяться до Західного регіону, Рів-
ненська та Житомирська – до Північ-
ного, а Вінницька область відійшла 
до Південно-Західного. У зв’язку із 
цим у Михайла Паночка з’явився ще 
один регіональний заступник – Ми-
хайло Близнюк, який очолюватиме 
Західний регіон. А трансформовані 
Північний і Південно-Західний – за-

«Ви – сіль землі і світло для світу»

Подія

Єпископ Михайло Близнюк, 
новообраний заступник голови 

Союзу в Західному регіоні



лишилися під головуванням Віктора 
Боришкевича та Юрія Веремія.

Також зміни торкнулися керівни-
цтва фінансового відділу та ревізій-
ної комісії. Колишній голова ревізій-
ної комісії, старший пресвітер Чер-
нівецької області Петро Карпов був 
обраний скарбником об’єднання. 
Це трапилося у зв’язку з відставкою 
Івана Хрипти, що очолював фінансо-
вий відділ останні 8 років. Ревізій-
ною ж комісією відтепер керувати-
ме старший пресвітер церков м. Ки-
єва Анатолій Козачок.

що моментами, втрачалося почуття 
реальності і здавалося, що ти при-
сутній не на українській, а десь на 
міжнародній конференції).Зокрема, 
слова підтримки церкві в Україні ви-
словили д-р Арто Хамалайнен, голо-
ва П’ятидесятницької Європейської 
Спільноти (PEF), та Ніколай Гриб, 
президент Міжнародної асамблеї 
християн віри євангельської.Чима-
ло молитов було звершено зі сце-
ни дому молитви, чимало розмов, 
підбадьорень, переживань можна 
було почути «в кулуарах» під час пе-

«господар» з’їзду Віктор Боришке-
вич. Акцентуючи увагу на гаслі кон-
ференції, він розповів: «Якось у нас 
вдома працював один віруючий чо-
ловік. Робота була делікатною, але 
місцями можна було особливо не 
старатися. І я кажу йому: «Ось у цьо-
му місці, брате, можна як-небудь 
простіше зробити». Він дав таку 
відповідь, що я досі пам’ятаю: «Як-
небудь я не вмію!» Це приводить до 
тверезості! Блаженна та людина, яка 
є світлом для ближніх і дальніх!»

На пропозицію голови мандатної 
комісії Олександра Бабійчука обра-
ли в секретаріат – Наталію Бузян та 
Ірину Столяр.

У своєму вітальному слові єпис-
коп Михайло Паночко зауважив: 
«Хай Бог збереже вас і мене, щоб не 
втратили силу бути сіллю і світлом! 
Наша країна сьогодні як ніколи по-
требує не інвестицій коштів (хоча і 
це необхідно), а людей віри, які би 
впливали на суспільство!»

Мер м. Рівного Володимир Хом-
ко, привітав учасників і побажав 
з’їзду досягнути запланованих ре-
зультатів.

Микола Синюк прочитав віталь-
ний лист від виконуючого обов’язки 
президента Олександра Турчинова 
і зауважив, що це вперше керівни-
цтво подібного рівня виявляє таку 
увагу до ЦХВЄ України. Усі присут-
ні звершили молитву за очільників 
держави.

«Ми молимося за вас! – Почав 
єпископ Об’єднаної церкви ХВЄ в 
Республіці Білорусь Сергій Цвор. – 
Кілька тижнів тому я був на литов-
ській конференції і єпископ відкри-
вав її молитвою не за Литву, а за 
Україну. Це торкнулося мого серця». 
«Нехай один Господь володіє вашою 
країною і вашими церквами» − по-
бажав він.

Старший єпископ ОЦХВЕ України 
Петро Новорок звернувся до присут-
ніх словами «Мир вам!» і зауважив, 
що мир – найдорожче, що ми маємо 
зберегти в серцях, в сім’ях, у церк-
вах, у державі.

На тему «Віра, що діє любов’ю» 
проповідував президент Міжнарод-
ної асамблеї християн віри євангель-
ської Ніколай Гриб (Латвія).

З оригінальним привітанням 
звернувся до делегатів викладач 

При затвердженні керівників 
відділів змін не відбулося. Щодо 
складу Правління, то крім старшо-
го єпископа, першого заступника та 
регіональних заступників, до ньо-
го входитиме троє почесних членів, 
старійшин братерства – голова ради 
старійшин, єпископ Василь Боєчко, 
єпископ Іван Хрипта та єпископ Сте-
пан Веремчук.

Якщо говорити про атмосфе-
ру з’їзду, то я б назвав її тривожно-
зворушливою. Тривожною – адже 
чи не в кожному виступі делегатів 
та гостей лунали посилання на бу-
ремні для України часи. Зворушли-
вою – тому що в такі моменти по-
особливому відчувається єдність, 
підтримка, відчуття себе частиною 
великого цілого – Вселенської Церк-
ви Ісуса Христа. Це ж враження 
підсилювалося підчас виступів за-
кордонних гостей – із США, Вели-
кобританії, Іспанії, Польщі, Румунії, 
Молдови, Білорусії, Швеції, Фінлян-
дії, Литви тощо (їх було так багато, 

рерв. Зокрема про ситуацію на Сході 
та Півдні України розповіли старші 
служителі Донецької та Луганської 
областей Анатолій Безкровнийі Рос-
тислав Величко. Старший пресвітер-
Криму, єпископ Павло Федорук, роз-
повідаючи про події на півострові, 
підтвердив рішення кримських цер-
ков залишитись у складі ЦХВЄУ.

Більшість проповідей, виступів, 
реплік, виголошених на форумі, 
оберталися навколо теми, задекла-
рованої гаслом: «Ви – сіль землі і 
світло для світу». І − не випадково, 
адже в такому круговороті подій, у 
якому опинилася наша держава сьо-
годні, Церкві Ісуса Христа як ніколи 
потрібно бути сіллю і світлом – пере-
дусім для свого народу.

Детальнішу інформацію, яка сто-
сується XVII з’їзду ЦХВЄ України, 
можна дізнатися із хроніки подій.

Хроніка подій
День перший

Розпочав урочисте відкриття 

Учасники з’їзду подякували Івану Хрипті за багаторічне служіння. 



і автор теологічних праць, доктор 
богослів’я Леонід Якобчук. «Наш на-
род – дуже талановитий і працьови-
тий, − зауважив він, − але дуже інте-
лектуально лінивий! За радянських 
часів нам забороняли вчитися, на-
магалися виставити темними людь-
ми... Сьогодні ж, щоб бути сіллю і 
світлом, впливати на світ, потрібно 
навчатися, думати, як виконати своє 
покликання!»

З вітальним словом звернулися 
до з’їзду гості із Швеції, Фінляндії, 
Румунії та Кореї.

Голова правління місії «Міжна-
родна благодійна допомога» Бер-
нард Кокер розповів про те, що 
останні події в Україні викликали до 
неї небувалий інтерес в Європі і ці-
лому світі: «Раніше мене запитува-
ли: де Україна знаходиться? Сьогод-
ні запевняю вас, що церкви по всьо-
му світі моляться про вашу державу! 
Те що диявол замислив на зло – Бог 
обертає на добро для вас!»

Заключну проповідь виголосив 
Старший єпископ Об’єднаної церк-
ви Молдови Віктор Павловський. Він 
розповів про статистику, яку прове-
ла PEF (Фундація П’ятидесятників 
Європи) по церквах Європи, поста-
вивши служителям запитання: «Що 
б ви найбільше хотіли побачити в 

найближчому майбутньому у вашій 
церкві?» Більшість відповідей були 
співзвучними: «Ми хочемо бачити 
пробудження по всій Європі, дію 
Святого Духа, спраглих людей по 
церквах, наповнених Божою силою 

служив співом об’єднаний хор ре-
гентів-випускників РБІ, а також ор-
кестр церкви м. Здолбунів. 

День другий
На ранковому богослужінні бу-

ли зачитані привітання від єписко-
па Едуарда Грабовенка, який не зміг 
прибути на з’їзд, генерального єпис-
копа «Асамблеї Божої» Джорджа Ву-
да, а також від ІРС (Інформаційної Ре-
лігійної Служби) та Юлії Тимошенко.

Старший пресвітер церков Дні-
пропетровської області Михайло 
Мокієнко у своїй проповіді звернув 
увагу на властивості солі. «Нам важ-
ливо вибратися із солонки, щоб осо-
лювати світ» − сказав він.

Президент PEF Арто Хамалайнен 
у своєму виступі висловив впевне-
ність: «Ви проходите труднощі, але 
Бог готує вас для того, щоб зробити 
благословенням для всієї Європи!» 
Також він окреслив 5 причин, для 
яких існує PEF: 1) Об’єднання дає 
можливість п’ятидесятникам Євро-
пи мати єдність; 2) Разом ми силь-
ніші в молитві; 3) Разом ми сильніші 
в благовісті; 4) Спільнота дає змогу 
охоплювати служінням емігрантів з 
різних країн; 5) Організація дозво-
ляє впливати на певні рішення на 
державному та міжнародному рівні.

Семінар про складні моменти в 
служінні виклав служитель із США 
Віктор Прохор. На завершення ран-
кового служіння була звершена мо-
литва за служителів.

Після перерви розпочалася офі-
ційна частина з’їзду – ранкове за-

проповідників Євангелії!» «Коли ми 
проаналізували відповіді, − продо-
вжив Віктор Павловський, який за-
ймає посаду віце-президента PEF, − 
то зробили висновок: саме до цього 
Бог готує Європу. Адже, якщо у нас є 
таке бажання, то у Бога тим більше!»

Впродовж урочистого відкриття 

Віктор Павловський, 
старший єпископ Об’єднаної церкви Молдови 



сідання, яке розпочав словом до 
молитви старший пресвітер Івано-
Франківщини Юрій Веремій.

Ведучим звітно-виборної части-
ни був Олександр Бабійчук. Перш 
за все він надав інформацію про 
кількість зареєстрованих учасників 
з’їзду – 603, з яких 562 – власне де-
легати і 41 – гості, працівники канце-
лярії та медійщики. Також було за-
тверджено програму з’їзду та ство-
рено лічильну комісію.

Протягом кількох наступних го-
дин звітували про виконану працю 
та стан справ у об’єднанні старший 
єпископ, його перший заступник, 
скарбник та голова ревізійної комі-
сії, а також завідувачі відділів. До 
вашої уваги кілька цікавих цитат із 
їхніх виступів:

«Бюджет, який приймали на 
2013 рік, ми виконали на 105,5%. Це 
дуже приємно, що Україна вже ви-
ходить на новий рівень, а не чекає з 
протягнутою рукою...» (Іван Хрипта, 
скарбник).

«Чи принесла б користь сіль, як-
би вона купами лежала на подвір’ї? 
Яку користь приносять сотні засві-
чених ламп у відділі світильників 
гіпермаркету? Підводячи підсумок, 
хочу сказати: баланс у наше служін-
ня приносить місіонерство! Сіль не 
повинна бути надто сконцентрована 
в одному місці» (Микола Синюк, від-
діл місій).

«Згідно статистики, найбіль-
ший відсоток людей, що приходять 
до церкви – у віці 16-17 років, далі 

йдуть люди до 30 років, далі − до 50. 
Лише 2% людей − після 50. Ці факти 
говорять про те, що дуже важливо 
розвивати дитяче служіння у кожній 
помісній церкві» (Лариса Мурах, ди-
тяче служіння).

«Молодь зростає та розвивається 
в ногу з часом – хочемо цього чи не 
хочемо. Вона живе у вік технологій. 

Наше завдання – навчити її не йти в 
ногу зі світом!» (Богдан Левицький, 
молодіжний відділ).

«Є два проекти, щодо яких хотів 
би попросити вашої підтримки. Пер-
ший – спільно з усіма конфесіями ми 
домагаємося визнання державою 

акредитації наших християнських 
навчальних закладів, аби випускни-
ки отримали можливість працевла-
штування та соціального забезпе-
чення. Другий – лобіювання вже за-
реєстрованого законопроекту щодо 
права церков на створення власних 
загальноосвітніх шкіл і вузів» (Віктор 
Вознюк, освіта).

«В травні 2013 року Кабінетом 
Міністрів була затверджена програ-
ма підтримки сімейних цінностей, 
розроблена християнським фондом 
«Сім’я». Одна із частин цієї програ-
ми передбачає підготовку сертифі-
кованих фахівців, які працювали би 
при РАГСах, допомагаючи молодим 
людям підготуватися до шлюбу. Ці 
люди могли би бути з наших церков, 
що є прекрасним шансом для благо-
вістя. Ми можемо долучитися до цієї 
справи» (Юрій Кулакевич, зовнішні 
та міжнародні зв’язки).

«Ми розробили тематичні диски 
різних напрямків для більш ефек-
тивного благовістя, наприклад – зі 
свідченнями вчителів або лікарів, 
які можна дарувати під час зустрічей 
у школах, лікарнях і т. д. Також є дис-
ки, призначені для духовного зрос-
тання церкви – на сімейну тематику, 
про молитву, про виховання дітей, 
про благовістя, про розвиток у дарах 
Святого Духа тощо» (Анатолій Коре-
нівський, медіалужіння).

«При вступі України до Євросою-

Загальна статистика ЦХВЄУ 
станом на 1 січня 2014 року: 

зареєстрованих церков – 1374, 
членів – 110910, 
побудованих домів молитви – 1149, 
рукопокладених пасторів – 1064, 
місій – 23, 
благодійних фондів – 16, 
сиротинців – 22, 
притулків для людей похилого віку – 11, 
реабілітаційних центрів – 78, 
недільних шкіл – 1557, 
хорів – 722, музичних гуртів – 604, 
періодичних видань – 25, теле- і радіопередач – 20.



зу, там будуть зовсім інші докумен-
тальні вимоги. Тому варто вже сьо-
годні приводити в порядок докумен-
тацію, якщо є така потреба. Ще одне 
нагальне питання – ростуть ціни на 
газ. Тому при будівництві це слід 
враховувати і максимально вклада-
ти кошти в енергозбереження» (Єв-
ген Мельничук, будівництво).

Після завершення звітної частини 
була звершена молитва подяки Бо-
гові єпископом Василем Боєчком.

розподілити області між західними 
регіонами. Заступниками голови 
об’єднання стали Віктор Боришке-
вич (Північний регіон − Рівненська 
та Житомирська області), Михай-
ло Близнюк (Західний регіон − Во-
линська і Львівська області), Юрій 
Веремій (Південно-Західний регіон 
− Івано-Франківська, Закарпатська, 
Тернопільська, Хмельницька та Ві-
нницька області), Олександр Бабій-
чук (Південний регіон − Одеська, 

На початку вечірнього служіння 
проповідував єпископ Павло Федо-
рук, він також розповів про ситуацію 
в Криму: «Ніхто не знав, чого очіку-
вати, коли буквально за кілька днів 
військових стало більше ніж зви-
чайно. Потім захопили приміщення, 
яке ми орендували для проведення 
богослужінь. Ми були змушені тер-
міново шукати інше. Брати і сестри 
стривожено розповідали про снай-
перів на багатоповерхівках і військо-
ву техніку на вулицях. Деякий час я 
остерігався користуватися автомо-
білем із волинськими номерами. 
Пройшов час, трохи прояснилося. 
Бог дав спокій у наші серця. Маємо 
переконання, що ми на тому місці, 
де нас поставив Бог і продовжува-
тимемо служити. Ніхто з пастирів не 
залишив служіння. Як буде далі − не 
знаємо. Є багато недобрих ознак... 
Наприклад, згідно з новими закона-
ми, будуть проблеми у служителів, 
які не мають кримської прописки». 
І знову з’їзд молився за Південний 
Схід України.

Темою проповідіголови поль-
ського об’єднання п’ятидесятників 
Марека Камінського був «Час змін». 
А завершував служіння Сергій Цвор 
зі словом про Церкву − прекрасну 
наречену Ісуса Христа. На завершен-
ня служителі молилися про церкву 
Європи.

Впродовж другого дня з’їзду слу-
жили співом Джордж Давидюк, гур-
ти «Авен-Езер» та «Крила віри», а 
також сім’я Філімончуків.

День третій
На ранковому богослужінні було 

багато привітань від церков США. 
Служив словом голова литовського 
союзу Римантус Купастіс, який поба-
жав українській Церкві залишитися 
вірною, терпляче чекаючи допомо-
ги від Господа. Проповідь Джорджа 
Давидюка зосереджувала слухачів 
на думці, що Богу сьогодні потрібні 
люди, які б стали у проломи. На за-
клик вийшли служителі, готові стати 
в молитовні проломи за Божий на-
род. Довго не стихали гарячі благан-
ня і слава для Господа.

Після короткої перерви було на-
дано слово служителям із Донецької 
та Луганської областей. Ось що вони 
розповіли:

На початку виборної частини 
конференції Олександр Бабійчук на-
дав інформацію про рукопокладен-
ня в сан єпископа Павла Федорука, 
та коротко поділився роздумами: За 
яких же обставин сіль може втрати-
ти силу? Відповідь: Тоді, коли у неї 
потрапляють домішки! Служителі 
попросили Божого благословення 
на вибори керівництва союзу.

Щодо посади голови союзу, то 
крім кандидатури Михайла Паноч-
ка інших висунуто не було. Майже 
одноголосно шляхом підняття руки 
з’їзд проголосував за продовження 
його повноважень ще на 4 роки.

На посаду першого заступника 
було запропоновано крім Миколи 
Синюка – Юрія Веремія, Михайла 
Мокієнка та Олександра Бабійчука. 
Проте останні відхилили свої канди-
датури і Миколу Петровича було об-
рано на новий строк.

Було прийнято рішення пере-

Миколаївська, Кіровоградська, Хер-
сонська області, АР Крим), Микола-
Синюк (Центральний регіон − Київ-
ська, Черкаська, Чернігівська, Сум-
ська області та м. Київ), Михайло 
Мокієнко (Східнийрегіон − Дніпро-
петровська, Донецька, Запорізька, 
Луганська, Полтавська, Харківська 
області).

На наступному етапі виборів на 
посаду скарбника було обрано Пе-
тра Карпова, на посаду голови ре-
візійної комісії – Анатолія Козачка. 
Решта учасників ревізійної комісії не 
змінилися.

Новообране керівництво за-
твердило керівників відділів, склад 
Правління та Комітету. Старійшинам 
союзу вручили пам’ятні подарунки, 
подякували їм за служіння і затвер-
дили як почесних членів Правлін-
ня. Присутні на з’їзді члени МАХВЄ 
звершили молитву за новообраних 
лідерів.



«Ситуація досить непроста. Ду-
же багато озброєних людей, блок-
постів (при чому більше − не україн-
ських). Бойовикам привозять дуже 
багато зброї, алкоголю та наркоти-
ків. Багато мародерства, пограбу-
вань. У Слов’янську щодня пере-
стрілки, люди часто ночують у під-
валах... В одному з сіл побили вікна 
дому молитви. У ДНР є так звані «9 
тез». Шоста з яких – повна заборо-
на сектантської ідеології» (Анатолій 
Безкровний, старший пресвітер До-
нецької області).

«У нас схожа ситуація, як і на До-
неччині. Живемо в окупації − і я не 
перебільшую. Підійшли війська, а 
ми ж – недалеко від кордону. Люди 
приходили дуже стривожені на слу-
жіння, не могли спати по ночах. Тому 
ми врешті у церкві заборонили ди-
витися новини. Дуже складно. По-
стійно чуємо, що когось вбили, хтось 
пропав, когось захопили...» (Ростис-
лав Величко, старший пресвітер Лу-
ганщини).

З’їзд щиро молився за мир у Лу-
ганській та Донецькій областях та 

збереження від кровопролиття.
Єпископ Микола Синюк пропо-

відував на тему «Осолення вогнем». 
Одна з цікавих тез його проповіді: 
«Звітріла сіль – це п’ятидесятниця 
без плодів Святого Духа!» 

Настав час запитань і пропозицій. 
Цікаву ідею запропонував один із мі-
сіонерів – аби церкви західної Укра-
їни «потоваришували» зі східними. 
А точніше, щоб із кожною малою 
місіонерською церквою мала спілку-
вання і постійно підтримувала кон-
кретна повноцінна велика община, 
більшість з яких – на Рівненщині та 
Волині. Ще одну важливу тему підня-
ли – служителі з Іспанії. Вони розпо-
віли, що багато заробітчан із україн-
ських церков, не знайшовши церкви, 
«губляться» і відходять від Бога, і по-
просили служителів контролювати 
подібні випадки.

На завершення проповідував 
єпископ Михайло Паночко. Продо-
вжуючи тему про сіль, він окреслив 
ті «домішки», які можуть зіпсувати 
сіль, що в нас: 1) Нечистість на руку; 
2) Засмічений розум; 3) Гордість; 

4) Лжедуховність; 5) Нарікання; 6) 
Лицемірство; 7) Розпуста.

Після щирої молитви відбулося 
фотографування делегатів, а близь-
ко 16 години служителі почали зали-
шати гостинне Рівне і повертатися – 
хтось до тихого затишку осель, хтось 
– до пострілів і блокпостів, але всі – 
під захистом надійних Божих крил. 
Хай збереже їх Божа ласка. Помолі-
мося про це!



Розпочала роботу третя Міжнародна місіонерська 
школа (ММШ). Як і минулого літа, вона триватиме май-
же три місяці (з 2 червня по 22 серпня 2014 року) на базі  
Київського Біблійного інституту під патронатом Швед-
ської  місії «Світло для народів».  Цього року група скла-
дається з 22 місіонерів із різних областей України та од-
ного зі Швейцарії.

Вітаючи студентів з відкриттям Школи,  декан КБІ 
Алла Нечипорук ознайомила їх з історію інституту, який 
працює в столиці вже 21-й рік. А також коротко  розпо-
віла про предмети, які вони будуть вивчати, та повідо-
мила, що після завершення навчання на студентів чекає 
практика. 

З 8 по 10 травня 2014 р. в м. Кам’янці-Подільському 
на Хмельниччині відбувалася Всеукраїнська конфе-
ренція працівників дитячого служіння ЦХВЄУ на базі 
церкви «Світло Христове».

Понад три десятка служителів із різних областей 
України мали можливість навчатися за курсом «Бачен-
ня. Стратегія. Розвиток». Цикл лекцій на тему «Управ-
ління перемінами» викладав єпископ Ростислав Му-
рах. Присутні мали нагоду обговорювати ті зміни, які 
відбуваються сьогодні  в суспільстві, у церкві і в сім’ях. 
Розмірковували над тим, як належить діяти дитячим 
працівникам стосовно цих перемін.

Учасники конференції обговорили нові форми ро-
боти з дітьми через соціальні мережі та літні дворові 
майданчики, гуртки за інтересами. Також спілкували-

Літня Міжнародна місіонерська 
школа підготує 22 нових місіонери

Ефективно служити в час перемін 
навчалися вчителі недільних шкіл

ся на тему підготовки вчителів недільної школи та ме-
тодичні розробки уроків для дітей.

Усі присутні, а це були відповідальні за дитяче слу-
жіння з областей і Криму, мали гарну можливість для 
спілкування, обміну досвідом та молитви один за од-
ного. Час навчання допомагає нам аналізувати свою 
працю та вносити зміни в планування роботи відділу 
дитячого служіння.

Лариса Мурах, 
завідувач відділу служіння дітям ЦХВЄУ

Завідувач відділу зовнішніх та міжнародних зв’язків 
ЦХВЄУ Юрій Кулакевич розповів, що нещодавно на од-
ному з форумів у Польщі мав зустріч із пасторами з Бал-
кан —  хорватами, сербами, македонцями, а також сло-
венцями, які говорити про те, що чекають на українських 
місіонерів. «Балкани — найменш євангелізована части-
на Європи. Колись апостол Павло в сні побачив македон-
ця, який просив: «Прийди й допоможи нам». Сьогодні 
ця історія повторюється», — каже Юрій Петрович.

Секретар київського об’єднання Олександр Кушне-
рук залишив на згадку студентам слово з Писання:  «Які 
гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що 
добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіоно-
ві: Царює твій Бог!» (Ісаї 52:2). Дуже важливо, щоб ноги 
благовісника завжди підніматися на молитовну гору». 

До заключної молитви присутніх підвів завідувач 
відділу євангелізації ЦХВЄУ Олександр Попчук: «Коли 
у свій час я прийшов учитися до КБІ, то думав, що ба-
гато вже знаю, маю досвід (10 років провів місіонером 
на Крайній Півночі, брав участь у заснуванні більш як 
30 церков), та трошки побув, послухав і сказав собі: «От 
бачиш, а думав: я знаю». Навчання — це добра річ. То-
му ми прагнемо передати свій досвід, який ви зможете 
використати праці для Господа нашого Ісуса Христа», — 
сказав пастор.

www.chve.org.ua



Поняття «тюремний капелан» для України поки що 
нове. Не дивно, що будь-яких видань на цю тему — оди-
ниці, це вже не кажучи про методичні рекомендації, які 
будуть корисними для служителів різних конфесій.

Цінність книги, яка нещодавно вийшла з друку, перш 
за все в тому, що вона написана практиком для практи-
ків. Її автор — відповідальний за розвиток тюремного 
служіння в структурі відділу соціального служіння ЦХВЄУ, 
диякон київської церкви «Скинія» В’ячеслав Когут.

Посібник містить поради, що стосуються організацій-
них питань — як почати регулярне відвідування виправ-
ної колонії, СІЗО і т.і. У ньому міститься перелік та зраз-
ки документів, які потрібно подавати в різні інстанції, 
щоб отримати дозвіл на регулярне відвідування місць 
ув’язнення, є витримки із законодавчої бази, методичні 
рекомендації по роботі з засудженими та особовим скла-
дом співробітників Пенітенціарної служби України. Також 
книга містить перелік основних вимог до діяльності капе-
лана або волонтера, опис проблем, із якими часто стика-
ються непідготовлені служителі. Автор дає рекомендації 
щодо ефективної душпасторської роботи з людьми після 
їх звільнення з місць позбавлення волі.

www.chve.org.ua

Видано посібник для служителів 
церкви, які трудяться в місцях 

ув’язнення

Уряд зберіг тариф на електроенергію 
для релігійних організацій на рівні як 

для населення

Кабінет Міністрів України рекомендував Національ-
ній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, установити з 1 червня 2014 року нові тари-
фи на електроенергію для релігійних організацій на рів-
ні як для населення.

Про це зазначено в постанові Кабміну України від 
21.05.2014 року № 149 про вдосконалення державної 
політики регулювання тарифів на електричну енергію, 
повідомляє Інститут релігійної свободи.

Зокрема, Уряд рекомендував встановити для релі-
гійних організацій ціну «на рівні тарифу другого блоку 
для населення, яке проживає в житлових будинках, об-
ладнаних газовими або іншими плитами (крім кухонних 
електричних плит)».

У свою чергу НКРЕ у постанові від 23.05.2014 року 
№749 встановила нові тарифи на електроенергію як для 
населення, так і для релігійних організацій, які в порів-
нянні з 2011–2012 роками збільшилися на 15 %.

Відтак, релігійні організації сплачуватимуть за елек-
троенергію 34,95 коп. за 1 кВт/год. (без ПДВ). 

Інститут релігійної свободи, Київ 
www.irs.in.ua

Олександр Турчинов влаштував 
у парламенті молитовний сніданок за 

участю представників українських 
церков та іноземних гостей

Президентські вибори завершили відновлення 
всієї системи влади в Україні, що відкриває шлях до 
відновлення суспільної злагоди. Таку думку висловив 
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов 
під час Парламентського молитовного сніданку, що 
відбувся 11 червня під його патронатом і за участю 
представників Церков, релігійних та громадських ор-
ганізацій України, зарубіжних гостей, представників 
дипломатичних місій, народних депутатів України, по-
відомляє прес-служба парламенту.

«Саме це спілкування сьогодні конче потрібно на-
шій країні — щира молитва, яка надихає і дає справ-
жній оптимізм, тому що найбільший захист — не 
зброя, а наші голоси, вміння почути один одного. Я 
молюся, аби Господь благословив Україну, Європу і 
весь світ, щоб Божа любов була з усіма народами», — 
сказав Турчинов.

Україна переживає найдраматичніші дні своєї істо-
рії. Країна отримала виклик від Російської Федерації, 
яка розпочала агресію, хизуючись силою, наголосив 
він. У цьому контексті Турчинов нагадав слова з Біблії 

про велич Вавилону, який зрештою був зруйнований і 
поглинутий пустелею, і підкреслив, що «Вавилон завж-
ди буде зруйнований, тому що його стіни побудовані з 
людського страху і невіри».

Турчинов нагадав, що традиція проводити Моли-
товні сніданки почала свій шлях у США і «пустила до-
бре коріння і в Україні». «Усі, хто брав участь у Моли-
товному сніданку, відчули спільність і єдність, якої не 
можна досягти штучно, і яка може відбутися тільки то-
ді, коли різні люди, з різними поглядами й позиціями, 
об’єднуються у молитві до Господа», — зазначив він.

РІСУ



Терористи ДНР викрадають, катують та погрожують віруючим на Донбасі

Бойовики терористичної організації «Донецька на-
родна республіка» планомірно реалізовують положен-
ня власної «конституції», яка виключає свободу вірос-
повідання. 

15 квітня 2014 року невідомі в масках із прапором 
Росії розклеювали біля синагоги Донецька листівки ан-
тисемітського змісту від імені «народного губернатора» 
ДНР Дениса Пушиліна. 

«Усім громадянам єврейської національності, стар-
шим 16 років, які проживають на території суверенної 
Донецької республіки, необхідно в термін до 3 травня 
2014 р. з’явитися до в. о. комісара в справах національ-
ностей у будівлю Донецької ОДА каб. 514 для реєстра-
ції. Вартість реєстрації складає 50 доларів США», — ска-
зано в листівці.

9 травня на блокпосту в Костянтинівці терористи за-
стрелили отця Павла Жученка, позаштатного священика 
Української православної церкви (Московського патрі-
архату), що служив настоятелем парафії в Олексієво-
Дружківці. За повідомленням ЗМІ, священик спробував 
напоумити бойовиків, які виявилися вихідцями з Кавка-
зу та ті відкрили вогонь на ураження.

15 травня в спеціальній заяві Українська Православ-
на Церква Київського Патріархату повідомила про на-
явність «численних фактів погроз життю та здоров’ю 
духовенству і вірних УПЦ КП, створення перешкод ді-
яльності Церкви в східних областях України з боку 
контрольованих і заохочуваних з Росії терористичних 
та сепаратистських сил». У заяві вказано, що озброєні 
особи вдиралися до храмів Київського Патріархату з ви-
могою до священнослужителів негайно переходити в 
підпорядкування Московського Патріархату, терористи 
«оголошували смертні вироки» священикам Київського 
Патріархату, що в нинішніх умовах створює реальну за-
грозу життю духовенства й вірних УПЦ КП в Донецькій 
та Луганській областях.

16 травня у Слов’янську терористи захопили єписко-
па євангельського об’єднання «Церква Божа України» 
Олексія Демидовича та близько 7 годин утримували 
його в підвальному приміщенні будівлі місцевого СБУ. 

При цьому терористи ДНР кілька разів вторгалися в мо-
литовний будинок релігійної громади «Добра звістка» 
у Слов’янську, старшим пастором якої є О. Демидович, 
з метою використання її як вогневої позиції снайперів.

23 травня в обідній час у центрі Донецька близько 
15 бойовиків з розпізнавальними знаками ДНР і георгі-
ївськими стрічками розгромили міжконфесійний моли-
товний намет на площі Конституції. На момент нападу в 
ньому перебували два церковнослужителя. Нападники 
забрали апаратуру, акумулятор, колонки й мікрофон, а 
банер і розірваний намет викинули в річку Кальміус. Бо-
йовики при цьому погрожували: «Якщо ввечері тут віру-
ючі зберуться для молитви, то всіх розстріляють».

Одразу після цього один з організаторів молитовно-
го намету пастор релігійної громади «Асамблея Божа» 
Сергій Косяк з власної ініціативи поїхав на переговори 
до терористів в приміщення Донецької обласної дер-
жадміністрації. Його там затримали та відпустили лише 
через 4 години після жорстокого побиття.

25 травня бойовики ДНР вирішили «націоналізува-
ти» протестантський молитовний будинок у місті Гор-
лівка. У будівлі, де раніше розташовувалася релігійна 
громада «Церква Христова» і Біблійний інститут «Беар-
Веллі», загарбники влаштували свій штаб, а віруючих 
виставили на вулицю.

27 травня опівдні польський католицький священик 
о. Павло Вітек був викрадений проросійськими сепара-
тистами в Донецьку під час вуличної молитви. Він при-
був у місто для участі в екуменічному молебні на пло-
щі Конституції, де щодня відбувається молитва за мир 
в Україні.

Визволяти священика до Донецька поїхав єпископ-
помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-Като-
лицької Церкви Ян Собіло та консул Польщі у Донецьку 
Якуб Волонсєвич. За результатами переговорів терорис-
ти ДНР відпустили о. Павла Вітека після того, як він май-
же добу провів у підвалі донецького СБУ, захопленого 
бойовиками.

У день П’ятидесятниці бойовики розмістили на те-
риторії церкви, що неподалік від залізничного вокзалу, 
артилерійську установку, з якої обстрілювали житлові 
квартали Слов’янська. У результаті обстрілу в місті отри-
мали пошкодження декілька будівель.

З огляду на ці факти, варто згадати про те, що 16 
травня представники самопроголошеної «Донецької 
народної республіки» прийняли текст власної «консти-
туції». У статті 9 цього документу зазначено, що в ДНР 
«первісною та пануючою вірою є Православна віра..., 
що сповідується Руською Православною Церквою (Мос-
ковський Патріархат)». Також у так званій конституції 
ДНР вказано: «Історичний досвід і роль Руської Право-
славної Церкви (Московський Патріархат) визнають-
ся та поважаються, у тому числі, як системоутворюючі 
стовпи Руського Світу».
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