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Кожному з нас хотілося б провес-
ти своє життя якнаймудріше, якнай-
повніше та якнайправильніше. І ось 
що Писання радить кожному з нас: 
«Отож, уважайте, щоб поводитися 
обережно, не як немудрі, але як му-
дрі, використовуючи час, дні бо лу-
каві! Через це не будьте нерозумні, 
але розумійте, що є воля Господня» 
(Еф. 5:15:17).

Біблія закликає нас, щоб ми обе-
режно поводилися з часом. Ніхто з 
нас не буде сперечатися з тим, що 
наше життя на землі дуже коротень-
ке, дуже швидкоплинне. Різні автори 
порівнювали наше життя з ударом 
молотка, з польотом птахи, з травою 
та цвітом на траві. Апостол Петро ка-
же, що слава людська, як цвіт на тра-
ві: повіє вітер — і в’яне квітка, і слава 
та краса її облітає. Коли я проїжджаю 
різними містами та селами України 
й бачу безліч цвинтарів, бачу тисячі-
тисячі могил, мені часто приходить 
на думку: тут же жили такі ж люди, 
як я, планували, мріяли, любили, 
хвилювалися, працювали, будували 
сім’ї — жили земним життям. А те-
пер їх немає, земля накрила їхні ті-
ла. І на цвинтарі тихенько, спокійно, 
не чути крику та лайки, ніхто нікому 
не заздрить. І приходить думка: ми 
також покинемо цю землю й причо-
му дуже скоро. Нам здається, що ще 
попереду багато років. Але що таке 
десять, двадцять, тридцять років? Та 
й навіть шістдесят, сімдесят років — 
це мізерність у порівнянні з вічністю. 
Ці роки дуже швидко минуть. Та пе-
ред нами стоїть архіважливе завдан-
ня — як прожити правильно та ро-
зумно.

Кожному з нас Бог виділив пев-
ний проміжок часу для життя на 
землі. І ми є розпорядниками цього 
часу. Ми можемо використовувати 
його так, як хочемо самі. Та прикро 
спостерігати за тим, як люди виділя-
ють час на непотрібні речі. Прикро, 
коли даний Богом час витрачається 
на те, що шкодить. У нашій країні те-
пер інтенсивно будуються різні міс-
ця для розваг, щоб люди там прово-
дили свій вільний час у веселощах. 
Ви скажете: а що тут поганого? Нам 
життя дано для того, щоб отримува-
ти задоволення, веселитися. Та Бі-
блія нам каже, що серце мудрого в 
домі смутку, а серце нерозумного в 
домі веселощів. Чому так?

Бережіть

Вам доводилося бути на похоро-
ні? Я думаю, що так. Усі ми стика-
лися з цим — ми хоронили батьків, 
друзів чи знайомих. Про що ми ду-
мали в той час? Це один з найважли-
віших моментів нашого життя, коли 
ми найбільше думаємо про вічність. 
У той час нам не приходять у голо-
ву якісь дурниці. Ми замислюємося 
про цінність життя, про цінність сто-
сунків, про швидкоплинність часу. 
Ось була людина — і не стало. І ми 
думаємо: чому так, для чого й чи на-
справді цим усе закінчується? Тобто, 
в моменти смутку ми набагато му-
дріші, ніж у веселій компанії, у якій 
розв’язується язик і ведуться різні, 
часто непристойні, розмови. А потім 
соромно буває за самих себе.

Ви можете мені заперечити, ска-
завши: «А що, мені в монастир іти? 
У чорний одяг убратися?» Не треба 
йти в монастир. Не треба чорного 
одягу. Бог дав нам час для розумно-
го й правильного життя. Він не боро-
нить нам насолоджуватися земними 
благами — природою, своєю коха-
ною дружиною та діточками, друзя-

ми. Але все повинне бути на своєму 
місці.

Бог дав час, щоб ти та я могли 
на цій землі влаштувати своє жит-
тя, могли здобути якусь освіту й спе-
ціальність, щоб могли заробити на 
хліб щоденний. Бог дає нам можли-
вість створити сім’ю, щоб ми насо-
лоджувалися сімейним життям. Але 
Бог не дав нам часу для того, щоб ми 
залишали свою сім’ю та йшли десь 
направо чи наліво. Бог дав нам час, 
щоб ми дітей виховували, а не ки-
дали їх  напризволяще. Бог дав нам 
час, щоб ми могли їсти хліб щоден-
ний і ближньому допомогти, а не ви-
кидати гроші в різних закладах для 
отримання гріховного задоволення. 
Бог дає нам можливість заробити 
гроші не для того, щоб пропити їх, а 
потім щоб наші діти страждали від 
власних же батьків, які приходять 
додому нетверезі.

Хіба час дано для того, щоб ми 

час



проявляли невірність один одному? 
Нам час дано, щоб ми благословля-
ли один одного. Як приємно, коли 
чоловік приходить додому, зустрічає 
свою дружину, виявляє їй належну 
любов та пошану. Діти бачать це — і 
вчаться самі цьому. В хаті тиша, спо-
кій, повага, любов. Це час, викорис-
таний правильно.

Бог дає час, щоб ми його вико-
ристали якнайефективніше. Але ска-
жу й вам, і собі: без Бога, повірте, без 
Його допомоги неможливо розум-
но прожити життя. Гріх обов’язково 
звабить нас із доброї дороги. Ми ба-
чимо, що мільйони людей нині тра-
тять час на непотрібні речі. І не лише 
час, а й власні фінанси. А Бог пильно 
стежить за тим, як же ми розпоря-
джаємося тим, що Він нам дає.

Бог, як добрий Батько, дуже хо-
че, щоб ми використали наш час для 
свого блага. Щоб ми мали час для 
того, щоб розвивати власний дух, 

щоб читати Боже Слово, звідки ми 
можемо почерпнути мудрості, роз-
судливості.

Без Слова Божого, без Біблії нам 
дуже важко обрати правильну доро-
гу. В ньому Бог розставив Свої зна-
ки, попереджувальні чи заборонні. 
І вони вказують нам, у який бік кра-
ще йти, щоб нам було добре в жит-
ті. Але ми нехтуємо цим. І йдемо 
по-своєму. Караємося, страждаємо. 
Люди ворогують між собою, руй-
нують сім’ї, убивають один одного. 
Люди сповнюються пожадливістю, 
заздрять. Вони весь свій час витра-
чають, щоб досягнути матеріаль-
них благ. Наче навіжені, трудяться, 
щоб мати кращий дім, кращу маши-
ну, кращий одяг, ніж має ближній. І 
ми біжимо, ніби на перегонах. Іно-
ді здається, що все пекло повстало 
на людину, щоб звести її з істинно-
го шляху, забрати мир та спокій з її 
серця.

Але Біблія каже нам: «Маючи їжу 
та одяг, будьмо задоволені цим». 
Звичайно, нам потрібно одягати-
ся та їсти, нам потрібен дім. Але ми 

не повинні весь свій час посвячува-
ти речам, які ми залишимо на зем-
лі. Усьому має бути відведене своє 
місце.

Бог дав час — мірило, яке ми по-
винні використати для блага влас-
ної душі. Писання оповідає нам про 
п’ятьох мудрих і п’ятьох немудрих 
дів. У чому полягала немудрість не-
мудрих. Вони знали, що прийде на-
речений.  Вони мали бути готові зу-
стріти його й знали, що потрібно для 
цього. Але знехтували цим і втрати-
ли час. Вони не були готові до цієї 
зустрічі. І коли наречений прийшов 
опівночі — і хотіли його зустріти, 
то, навіть маючи найкращі мотиви 
в серці, не змогли цього зробити. 
Виявилося, що їхні світильники без 
оливи. І тому, коли прийшов жених, 
мудрі увійшли, а нерозумні залиши-
лися. Вони мали однаковий час, але 
одні придбали оливу, а інші — не 
зробили цього. Одні думали про Бо-
же, а інші — не думали.

І сьогодні та ж сама картина.  Ми 
живемо не для того, щоб їсти й пи-
ти. Ми живемо для того, щоб, маю-
чи їжу та одяг, дякувати Богові й ста-
вити перед собою питання: «Куди я 
йду? Для чого я живу? Що мене че-
кає після смерті?» В усіх нас попере-
ду вічність. І Бог запитає: «Я дав то-
бі життя, дав тобі відрізок часу. Ти 
знав, що ти смертний. Чому ти не 
подбав про свою душу? Чому ти не 
зустрівся з Ісусом, Який не раз кли-
кав тебе і, як батько блудного сина, 
роками чекав тебе?»

Бог чекає тебе ще сьогодні. А час 
швидко, наче пісок крізь пальці, уті-
кає від нас. Тому в ім’я Господнє за-
кликаю вас нині: дорожіть часом, 
не розмінюйтеся на дрібниці — ві-
зьміть до рук Біблію, бо це найдоро-
гоцінніше вкладення в наше життя, 
у нашу душу, у нашу вічність. Не не-
хтуймо тим, що нам на благо, нам на 
спасіння, бо це нерозумно. Шукайте 
перше Царства Божого — і все ре-
шта вам додасться. Поставте все на 
свої місця в житті — і ви побачите, 
як добре, приємно й щасливо жити з 
Богом у той час, який Він вділив вам 
на цій землі.

Михайло ПАНОЧКО,
старший єпископ 

Церкви ХВЄ України

час



Коли ми уважно прослідкуємо за життям Ісуса Христа, то поба-
чимо, що для всього в ньому був відведений свій час. Коли настав 
призначений час, то до Марії прийшов ангел і сказав, що посланий 
до неї сповістити, що вона знайшла благодать у Бога і що в лоні 
своєму зачне від Духа Святого та породить Сина. Це було сповіще-
но ні на день раніше, ні на день пізніше, але так, як було в Божому 
плані. Ангел промовив до Йосипа не раніше й не пізніше, але саме 
в той день, коли йому прийшла думка відпустити Марію, словам 
якої він перестав довіряти. Настає час — і Божий Син через діву 
Марію в людському тілі приходить у світ. Приходить час — і Він вті-
кає до Єгипту, приходить час — і Він вертається звідти. Сповнюєть-
ся час — і ні днем раніше, ні днем пізніше Божий Син виходить на 
місіонерську працю. Приходить час — і Він стає жертвою за наші 
гріхи, а потім у призначений Богом час возноситься з цієї землі та 
сідає праворуч Отця Небесного, щоб заступатися за нас.

Тому я хочу роздумувати над тим, що й у нашому житті в Бо-
га для всього є свій час. Не просто час, а свій час для кожної речі. 
Ми також знаємо свій час для певних справ: ми у свій час сіємо, у 
свій час обробляємо й у свій час збираємо. Господині, які готують 
їжу, не всі інгредієнти одночасно складають у каструлю: щось кла-
деться в холодну воду, щось має двадцять хвилин покипіти, а щось 
кладеться вже тоді, коли вогонь не горить. Тому як у земних, так і 
в багатьох інших життєво важливих духовних питаннях для всього 
є свій час.

Для всього свій 
час

Ростислав МУРАХ

Проповідь



Час виховувати дітей
Це найперше, на що я хочу звер-

нути увагу. Наші діти завжди будуть 
для нас дітьми, навіть тоді, коли во-
ни вже мають власних дітей. Але 
період їхнього виховання дуже ко-
роткий. Мудрий Соломон радить 
наставляти юнака на початку його 
дороги. Педагоги, психологи ствер-
джують, що дитина у віці до трьох 
років засвоює 75% інформації, тому 
так важливо з ранніх років настав-
ляти дитину в Слові Божому, спря-
мовувати її на дорогу Господню, 
виховувати любов до молитви, до 
служіння, до Біблії. Я недавно зате-
лефонував до сестри і коли запитав, 
що вона робить, вона відповіла, що 
читає доньці Біблію. На перший по-
гляд, у цьому немає нічого дивного, 
але їхній доньці на той час було три 
місяці. Я не раз чув свідчення вагіт-
них жінок, які розповідали, що їхня 
дитина в утробі по-особливому ре-
агувала на те, коли мама співала чи 
молилася. Тому не слід думати, що 
дитина ще мала й нічого не розуміє, 
а коли підросте — то можна буде її 
чогось навчити та виховати. Ніхто з 
нас не має права бути безпечним, 
коли йдеться про дітей. Не думай-
мо, що вони стануть християнами 
самі собою. Для цього потрібно ці-
леспрямовано, методично й постій-
но працювати. Я мав розмову з пас-
тором адвентистів сьомого дня. Він 
розповів, що їхнє об’єднання у світі 
нараховує 13 млн. чоловік. Але бу-
ло підраховано, що якби вони збе-
рігали у вірі всіх своїх дітей, то їхня 
кількість нині становила б 130 млн. 
І це без євангелізації, без поїздок, 
без затрат на рекламу — просто 
зберегти своїх дітей у вірі. Мене ця 
статистика зацікавила, і я спробував 
зробити подібні підрахунки в нашій 
церкві. Виявилося: якби ми збере-
гли всіх наших дітей, які відвідують 
недільну школу в церквах, то що-
річний приріст церкви становив би 
5-7%, і це з урахуванням тих людей, 
які відходять у вічність. Але ми втра-
чаємо на цьому. І не будь-кого, а 
власних дітей.

Чому так стається? Тому що ми 
дуже зайняті великими Божими ді-
лами, як, наприклад, цар Давид, 
який за великими Божими ділами, 
за великими державними проек-
тами втратив деяких своїх дітей. І 

найбільше смутку йому завдали не 
Саул, який протягом восьми років 
переслідував його, не вороги, не 
зам кові інтриги. Найбільше плакав 
Давид через ті скорботи, які прине-
сли в його життя власні діти.

Як ми виховаємо мужчин, місі-
онерів, коли дітей своїх відправля-
ємо в недільну школу часто лише 
для того, щоб вони не заважали нам 
у служінні? І не стежимо за тим на-
віть, хто працює з ними. Особлива 
проблема виникає з хлопчиками. У 
недільних школах із ними працю-
ють 18-річні дівчатка. У садках, шко-
лах — переважно жінки. Удома їх 
виховують мами. І як вони можуть 
вирости мужчинами, якщо не ба-
чать прикладу чоловіка перед со-
бою? Ісламських терористів вихову-
ють 40-річні чоловіки, які пройшли 
гарячі точки. Вони стають автори-
тетом для цих хлопчаків і вихову-
ють їх безстрашними та мужніми. І 
згодом вони в ім’я Аллаха підрива-
ють себе. Звичайно, ми не маємо на 
меті виховувати екстремістів. Але я 
кажу про те, що для того, щоб мати 
вплив на дітей, потрібно ними по-
серйозному опікуватися. І кожен з 
нас має конкретний, але дуже ко-
роткий час, щоб виховувати їх.

Звичайно, потрібно турбуватися 
й про матеріальний бік родини, але 
часто, їдучи на заробітки й покида-
ючи власних дітей, ми набуваємо 
щось матеріальне, але втрачаємо 
свою родину. Тому раджу утримува-
тися від подібних тривалих від’їздів, 
якщо немає особливої скрути. Я 
знаю багато випадків, коли батьки 
їдуть із дому не через скруту, а то-
му що стикнулися з багатьма про-
блемами з дітьми і не можуть їх ви-
рішити, тому втікають від цього. І 
ми оправдовуємося тим, що дітям 
потрібно вчитися, їх треба забезпе-
чити. Таким чином ми відкупляємо-
ся від дітей одягом, комп’ютерами, 
телефонами, поблажками, щоб не 
нести відповідальності й не долати 
труднощів, будуючи стосунки з ни-
ми.

Є час виховувати дітей. І якщо 
ми втратимо своїх дітей, усе те, що 
ми горбом та мозолями заробили 
за все життя, втратить свою цінність 
для нас, якщо вони не будуть із Бо-
гом. Нам потрібно і заробляти, і бу-
дувати, і чогось досягати, але на ді-

тей своїх ми можемо сильно впли-
вати лише десь до 10-12 років, а да-
лі цей вплив стає меншим. І те, що 
ми вкладемо в них, буде впливати 
на їхній подальший вибір у житті. 
Звичайно, ми завжди будемо по-
трібні нашим дітям, але упущення в 
дитячому віці часто обертається ве-
ликими проблемами згодом. Тому 
не втрачаймо цього часу, щоб потім 
не жалкувати про це, як жалкував 
Давид, як жалкував Самуїл.

Час робити добро
У наших церквах якось менше го-

ворять про добрі справи. Ми часті-
ше говоримо про віру й духовні да-
ри, адже ми добрими справами не 
спасаємося. Але я хотів би зазначи-
ти, що дуже важливо робити добрі 
справи. І не просто робити, а роби-
ти їх своєчасно, тому що віра без діл 
мертва. Тому «так ваше світло не-
хай світить перед людьми, щоб во-
ни бачили ваші добрі діла, та про-
славляли Отця вашого, що на небі» 
(Мт.5:16). «Бо така Божа воля, щоб 
доброчинці гамували неуцтво неро-
зумних людей» (1Петр.2:15).

Ісус скаже до людей: «Прийдіть, 
благословенні Мого Отця, посядьте 
Царство, уготоване вам від закла-
дин світу. Бо Я голодував був — і ви 
нагодували Мене, прагнув — і ви 
напоїли Мене, мандрівником Я був 
— і Мене прийняли ви, був нагий — 
і Мене зодягли ви, слабував — і Ме-
не ви відвідали, у в’язниці Я був — і 
прийшли ви до Мене». Люди запи-
тають в нього: «Коли ми це зроби-
ли? Ми ж не бачили Тебе?» — «Що 
тільки вчинили ви одному з наймен-
ших братів Моїх цих, те Мені ви вчи-
нили» (Мт.25:34-40). Тому ми пови-
нні робити добро.

На одній із зустрічей брат Воло-
димир Грицак, пастор із Нововолин-
ська, свідчив про те, що при їхній 
церкві діють реабцентри і будинки 
для престарілих. І ось одного разу 
з міської адміністрації зателефону-
вали й попросили доглянути хво-
ру дружину священика, яку той по-
кинув, коли вона сильно захворіла. 
Наші брати її забрали і, як свідчив 
брат Володимир, вони не пропові-
ду вали їй, а просто доглядали за 
нею як за рідною сестрою. Невдо-
взі вона покаялася. І, як розповіда-
ють, ще жодна людина з того будин-



ку для престарілих не відійшла до 
Господа, не прийнявши Його у своє 
серце. Від когось з них відмовили-
ся діти, рідні, але коли вони бачать 
турботу чужих їм людей, вони прий-
мають у своє серце Того Ісуса, Якому 
служать ці люди.

І ось ще один випадок, який став-
ся в часи війни. У селі Вороновиця 
Чернівецької області був концен-
траційний табір. Туди німці звозили 
військовополонених, євреїв. Жите-
лі Вороновиці та оточуючих сіл зау-
важили, що начальник табору — 
користолюбна людина. І вони при-
носили йому гроші, прикраси, їжу 
чи ще щось інше й обмінювали на 
в’язнів. Потім євреїв, які там були, 
перевезли в Кам’янець-Подільський 
і розстріляли. Інші люди також були 
розстріляні вже на місці.

Після закінчення війни під час 
одного богослужіння в храм увій-
шов чоловік із великим мішком за 
плечима. Він кинув цей мішок на 
землю й став гірко плакати. До нього 
підходили й питали, що сталося. Але 
він узяв мішок і витрусив усе, що в 
ньому було. Там були румунські гро-
ші. Він, плачучи, сказав: «Брати, я 
сам міг викупити весь концтабір. Я 
ці гроші мав тоді. Я пошкодував. Ду-
мав: будуть дочки заміж виходити, 
будуть сини женитися…» Та після ві-
йни Румунія стала соціалістичною 
країною, і те, що колись було гро-
шима, стало просто кольоровими 
папірцями. І цей мішок грошей му-
чив його душу й гнітив серце. Люди 
мовчки порозходилися з церкви…

Як важливо не просто принести 
шматок хліба чи ліки комусь, а зро-
бити це саме тоді, коли людина ду-
же цього потребує. Тобто важливо 
не просто робити добро, а робити 
його своєчасно. Як часто ми кажемо 
про те, що втратили: «От краще б я 
на церкву віддав», але коли маємо 
щось, чомусь не спішимо це робити. 
Чомусь легше нам віддавати те, що 
втратили. Чомусь нам дуже легко 
робити те, чого ми не можемо зро-
бити. Але ти зроби те, що можеш, 
дай з того, з чого маєш.

Час прощати
Ми дуже вдячні Богові, що Він 

простив нам наші провини. Але чи 
може бути так, що те, що нам про-
щено, знову повернеться до нас? І 

треба буде пожинати те, чого б не 
хотілося пожинати?

У 18 розділі Євангелії від Матвія 
йдеться про немилосердного борж-
ника, якому було прощено великий 
борг. Та він не зміг простити віднос-
но невеликого боргу своєму ближ-
ньому. І коли цар дізнався про це, то 
покликав цього чоловіка до себе й 
запитав: «Чи не належало тобі про-
стити?» — «І прогнівався пан його, і 
катам його видав, аж поки йому не 
віддасть всього боргу» (Мт.18:34).

Борг було прощено? Так. Але він 
вернувся назад. Дехто може сказа-
ти, що це притча, але її висновком 
є слова Ісуса, які вже не є притчею: 
«Так само й Отець Мій Небесний 
учинить із вами, коли кожен із вас 
не простить своєму братові з серця 
свого їхніх прогріхів» (Мт.18:35).

Нам багато прощено, але якщо 
ми не хочемо прощати, то те, що 
прощено, почне повертатися в на-
ше життя. Не тому, що Бог недо-
брий, а тому, що вірне Його слово, 
бо ми щодня в молитві «Отче наш» 
кажемо: «І прости нам, як і ми про-
щаємо…»

Хтось каже, що простити означає 
забути. Але це не так. Наша пам’ять 
зберігається навіть після смерті як 
складник нашої душі. І простити — 
це не забути. Це також не означає 
мати тісні довірливі стосунки. «Про-
сти» не означає мати до людини ду-
же хороші емоції. Простити — зна-
чить зайняти щодо людини єван-
гельську позицію. Якщо ми кажемо, 
що прощаємо, то вітаємося з цією 
людиною, спілкуємося з нею, у разі 
потреби підтримуємо й допомагає-
мо. Це не значить, що нам уже обня-
ти її хочеться. Ще всередині болить, 
ще рани сердечні не загоїлися, але я 
можу спілкуватися з цією людиною, 
не зціпивши зуби. Прощення, як і 
любов, — це дія, це вибір волі, дія, 
згідно з Євангелією. А загоєння ран 
— це тривалий процес, тоді як про-
щення відбувається моментально.

І є час прощати. Не раз, коли був 
на похоронах, я бачив, як припада-
ють до похололого тіла матері чи 
батька, чоловіка чи дружини й про-
сять прощення. Та вже запізно. Кож-
ному з нас виділений певний час, 
щоб прощати, навіть своїм ворогам. 
До цього нас закликає Господь, але 
це в наших інтересах. Бо як не буде-

мо прощати, то й нам не проститься.

Час вийти з минулого
Тепер церкви потрясаються сі-

мейними конфліктами та скандала-
ми. Тепер у наші церкви прийшли 
розлучення, чого ми дуже не хоче-
мо. Та, досліджуючи питання сімей-
них конфліктів, я виявляю проблеми 
з минулим. Люди не вийшли з ми-
нулого.

Розмовляючи з різними людь-
ми, я вивив, що приблизно 10% лю-
дей одружилися зі своєю першою 
любов’ю. Це не означає, що ваш 
шлюб не від Бога, якщо ви одружи-
лися не з тим, кого полюбили пер-
шим. Але коли стосунки в сім’ї на-
пружуються, підступає ворог — і 
людина згадує своє перше кохання, 
щось порівнює і за чимсь жалкує.

В одній сім’ї виник конфлікт і не 
вирішувався тривалий час, хоча це 
були доволі мудрі хороші люди. Та 
якось ми їхали в одне місто. І ця се-
стра стала розповідати, що з цим 
містом у неї дуже багато пов’язано. 
Тут вона навчалася, і тут на неї звер-
нув увагу один хлопець. Жінка на-
звала його ім’я. Виявилося, що так 
звали її сина. Я спершу хотів пожар-
тувати щодо цього, але відчув, що 
Бог спиняє мене, тому уважно слу-
хав її. Вона розповіла, що він кілька 
разів запрошував її кудись, а вона 
відмовила. І на цьому все скінчило-
ся, але жінка жалкувала, бо він був 
дуже гарним і красиво співав. Вона 
запитала в мене, що я скажу на це. 
Повернувшись до неї, я сказав: «У 
своєму серці та розумі ви створили 
маленький світ, у якому ви бачите 
себе коханою й люблячою з тим, із 
ким у вас нічого не склалося. І в мо-
менти сімейних проблем ви втікаєте 
в той маленький куточок, у який ви 
не впустили світла Христового, і сво-
го чоловіка вважаєте причиною всіх 
негараздів у вашому житті. Де га-
рантія того, що він зараз живий? Де 
гарантія того, що у вас із ним була б 
ідеальна сім’я? Вам треба покаятися 
і вийти з минулого».

Коли я цей приклад розповів в 
Узбекистані, після служіння до мене 
підійшла жінка, якій 53 роки. Вона 
ридала й щиро каялася в тому, що, 
живучи з одним чоловіком, мен-
тально та емоційно живе з іншим. 
Якщо ви стикнулися з чимсь таким, 



то у вас є час вийти з минулого, 
здавши все в Божі архіви. Є час ви-
йти на Боже світло. І якщо ви прочи-
тали це і бачите таке в собі, для вас 
мої слова — Божий секундомір. Ви 
знаєте істину — відлік часу пішов.

Час послужити Богові
Як багато людей кажуть: «От як 

стану старшим, то тоді послужу Бо-
гові». Але як це нечесно — віддати 
молодість та здоров’я гріху та тілес-
ним задоволенням, а неміч — при-
нести Богові. Він достойний кра-
щого.

Якось я в серці відчув сильну 
спонуку поїхати у своє село, у яко-
му народився, і провідати одного 
чоловіка. Наступного дня я був у се-
лі, і серце постійно тривожила дум-
ка: «Зайди до Саші!» Я мав там пев-
ні справи і весь час думав: «Ну що я 
скажу йому?» Він сидів у тюрмі, по-
тім грав у «наперстки» і обманював 
людей. Я на власні очі бачив людей, 
ним обманутих. Але думка зайти 
до цього чоловіка звучала в моєму 
серці. Та я почав шукати собі якесь 
виправдання, чому туди не йти — і 
знайшов: я спізнюся на богослужін-
ня, а це погано. Через три дні знову 
приїхав у село — і мама зустріла ме-
не словами: «Учора у нас був похо-
рон. Ми хоронили Сашу». Коли вона 
сказала це, щось у мені наче обірва-
лося. Я відійшов убік — і заплакав. 
Я подумав: «Господи, я їздив пропо-
відувати Євангелію за сотні кіломе-
трів і спілкувався з різними людьми. 
А тут був за кілька сотень метрів… Ти 
давав мені слово, яке я промовляв 
сотням, тисячам людей, то невже б 
Ти не дав мені слова для одного?» 
Хіба від мене Бог вимагав чогось 
неймовірного? У той день я щиро 
плакав і просив: «Боже, допоможи, 
щоб більше нічого такого в моєму 

житті не повторилося».
Є час послужити Богові. Він за-

вжди кличе нас невчасно. Бог кличе 
не тоді, коли не маємо чим зайняти-
ся, сидимо — і раптом голос чуємо. 
Ні. Він кличе не тоді, коли все досяг-
нуто. Він кличе нас, коли недостат-
ньо досвіду, недостатньо коштів, 
недобудована хата, недовчені діти. 
І Він чекає, щоб ми пішли вчасно.

Ми співаємо пісню: «І вінець, ну, 
звичайно, вінець…» Але, друзі мої, 
вінець дається за щось. Я знаю, що 
серед нас є багато людей, які могли 
б піти, які могли б зробити. Але вони 
не роблять того, оправдовуючись 
тим, що немає часу. І, зрештою, ми 
живемо мрією, що колись послужи-
мо Богові. А зараз можемо лишень 
критикувати інших. Але встаньте і 
зробіть щось для Бога! Для цього 
не треба бути кимось особливим чи 
якимсь великим проповідником. Я 
кажу до Миколи Петровича Синюка, 
директора місії «Голос надії»: «По-
можіть нам з місіонерами на Хмель-
ниччині». Він відповідає: «Ростисла-
ве, майже всі наші місіонери поїха-
ли на місіонерські точки ще майже 
дітьми. Вони навіть у церкві пропо-
відниками не були». І я сам бачив 
цих людей, був на місіонерських 
точках. Сьогодні вони вже пастори, 
проповідники. Але вони зростали 
духовно як служителі разом з людь-
ми, які приходили на їхні перші слу-
жіння.

Кого ми посилаємо на місію? Ді-
тей. Останнім часом переважно ді-
вчаток. А де мужі? Ми сховалися за  
юначі спини. Ми хочемо Царство Бо-
же ширити руками дітей? Як ми ко-
лись обурювалися, коли в Афганіс-
тан  посилали 18-річних хлопців?! 
Ми казали: «А де мужики, сильні, 
сформовані, які бачили життя?» Та 
сьогодні робимо те ж саме — ді-

тей посилаємо на місію. І вони при-
їжджають в Луганську чи Донецьку 
область, де кожен четвертий чоло-
вік «сидів». І ті діти щось роблять, 
щось кажуть і, як не дивно, їм навіть 
щось вдається. Але наскільки силь-
нішою була б праця, якби приїхали 
сивоголові мужі з досвідом, з розу-
мінням життя. Сивоголових краще 
слухають. А ні — легше ж сидіти на 
лавці в церкві та «комарів цідити», 
забуваючи, що є час послужити Гос-
поду. Та Бог на суді спитає кожного 
з нас про цей добрий час, який ми 
могли використати для Нього.

Час навернутися до Бога
У Писанні сказано: «Шукайте 

Господа, поки можна знайти Його. 
Кличте Бога, поки Він близько». Я 
не обіцяю, що вам буде завжди лег-
ко. Дорога Господня важка й тернис-
та. Роботи багато, вимоги — високі. 
Але нею варто йти, тому що нагоро-
да велика.

Тому я кличу вас на цю дорогу. 
Бо у свій, призначений на це час на 
землю прийшов Спаситель. У свій 
час Він постраждав, воскрес і воз-
нісся на небо. І кожен прожитий 
нами день віддаляє нас від Різдва 
і наближає до Другого приходу. У 
Бога визначений час, коли Ісус зно-
ву прийде судити живих і мертвих. І 
тоді кожен дасть звіт. Та якщо й Гос-
подь забариться зі Своїм приходом, 
у будь-яку мить ми можемо піти до 
Нього. І Він запитає нас, як ми вико-
ристали свій час.

Для всього свій час — час вихо-
вувати дітей, час робити добро, час 
примиритися з ближнім, час вийти 
з минулого, час послужити Госпо-
ду й час навернутися до Нього. Не 
втратьмо свого часу!

Для всього свій час, і година своя кожній справі під небом:
час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене,

час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати,
час плакати й час реготати, час ридати і час танцювати,

час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати і час 
ухилятись обіймів,

час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати,
час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити,

час кохати і час ненавидіти, час війні і час миру!
 Книга Еклезіаста 3:1-8

1



Не хочу в черговий раз просто 
говорити про ціну, важливість чи 
швидкоплинність часу, а зверну 
увагу на одну з конкретних порад 
Біблії щодо його використання.

«Отож, уважайте, щоб поводи-
тися обережно, не як немудрі, але 
як мудрі, використовуючи час, дні 
бо лукаві!» (Еф.5:15,16)

Біблія дає нам просту, а до того 
ж і дуже практичну й важливу по-
раду — правильно використовуй-
те час. Але як же його використа-
ти чи не використати, коли кожна 
мить проминає незалежно від нас? 
Буває, що нам хотілося б призупи-

Правильно 
використаний час   

нити щасливі хвилини, або, навпа-
ки, прискорити плин сумних. Та час 
летить з однаковою швидкістю і за-
вжди безповоротно.

У житті є багато випадків, коли 
час конкретизується у вигляді пев-
ної дати й відіграє важливу роль у 
нашому побуті. Наприклад, гаран-
тія на прилад, агрегат, яка закінчу-
ється такого-то числа, термін при-
датності продуктів харчування, які 
ще сьогодні можна використати, а 
завтра вже ні. Це може бути дата 
на паспорті, візі, якомусь дозвіль-
ному документі, яка вказує на їхній 
термін дії і робить ці офіційні доку-

менти недійсними після його закін-
чення. 

Буває, невеличкий часовий про-
міжок відіграє вирішальну роль у 
якійсь справі або навіть стає ціною  
життя або здоров’я. «Якби ще трош-
ки, то не вдалося б спасти». Або ж: 
«Втратив багато крові — і зупинило-
ся серце, якби ж то вчасно приїхала 
швидка». «Якби пожежники приїха-
ли на кілька хвилин раніше». На од-
ній з олімпіад розрив між золотим 
і срібним призером був лише 0,4 
секунди. Частки секунди відіграли 
вирішальну роль для спортсмена. 
Стільки підготовки, тренувань — і і 



частки секунди стали вирішальним.
Так, дуже важливо, коли щось 

зроблено вчасно. Потім може бути 
вдосталь часу, але він вже не грає 
жодної ролі.

Кожна мить часу має свої мож-
ливості, і правильно використаний 
час — це саме використані його 
можливості. Якщо тими самими ру-
ками, тим самим насінням засіва-
ти грядку, але в несприятливий для 
посіву час, не буде результату або ж 
він буде мінімальним. Ті самі зусил-
ля, старання але в інший час — і є 
результат.

Люди, особливо християни, бу-
вають схильні оцінювати своє жит-
тя лише з точки зору відсутності не-
гативу. Добре все в моєму житті, бо 
не роблю поганого, не роблю того, 
що роблять інші.

Не робити гріха — це прекрас-
но, але це ще не все. Біблія каже: 
«Отож, хто знає, як чинити добро, та 
не чинить, той має гріх!» (Як.4:17).

Можна бути винуватим перед 
Богом не тільки за негативний вчи-
нок, але й за незроблену вчасно до-
бру справу або, іншими словами, за 
невикористаний час. У притчі про 
таланти — сумний кінець. Чоловік 
отримав талант, зберіг до прихо-
ду пана й віддав йому чесно те, що 
отримав. Але не почув: «Дякую, мо-
лодець», а здобув звинувачення за 
незроблене.

Кожний новий день, година, 
хвилина приходить до нас не ли-
ше як дата календаря або позначка 
на годиннику, а час, даний Богом із 
певними можливостями, які можна 
використати на благо собі та іншим. 
А можна безповоротно втратити ці 
можливості. 

Є речі, які найкраще зробити в 
дитячі роки, скажімо, виховати в 
собі повагу до батьків, до старших, 
серйозно поставитися до навчан-
ня, виплекати хороші  звички. Для 
одних це стає чудовим фундамен-
том на майбутнє і благословенням, 
а інші з жахом та запізненням усві-
домлюють, що втратили дорогоцін-
ний час. Стільки було вільного часу 
в батьківській хаті в молоді роки, а 
не використав. Буває, уже дорослі, 
сімейні люди після роботи, ночами 
хтось іноземну мову довчає, хтось 

знехтувану математику чи фізику. 
Хтось уперше по-справжньому над 
Біблією замислюється. У такому віці 
набагато складніше, а буває й зовсім 
неможливо надолужити минуле.

Є речі, які можна зробити най-
краще, коли ще малі діти, коли все 
сприймається просто й щиро і про-
цес виховання йде природно, за Бо-
жими стандартами. «Привчай юна-
ка до дороги його, і він, як постарі-
ється, не уступиться з неї» (Пр.22:6).

В Україні середньостатистичний 
тато проводить із дитиною всього 
4 хвилини. Пізніше, коли вже втра-
чено найкращий час для вихован-
ня дітей, починається їхнє переви-
ховання, ламання певних життєвих 
принципів, у чому задіяні вчителі, 
церква, психологи — і, буває, спи-
сується все на те, що «такі тепер ді-
ти…»

Наше суспільство переживає 
кризу сімейних стосунків. Божий 
задум — чоловік і дружина мають 
стати одним цілим. «Покине тому 
чоловік свого батька та матір свою, 
та й пристане до жінки своєї, і ста-
нуть вони одним тілом» (1М.2:24). 
На сьогодні, згідно з опитуванням, 
чоловік із дружиною у Європі спіл-
кується всього 7 хвилин… Тому так 
важливо присвячувати один од-
ному час. «Нехай  віддає  чоловік  
своїй  дружині  потрібну  любов, 
так же само й чоловікові дружина» 
(1Кор.7:3).

Важливо використати час для 
становлення та  зміцнення стосун-
ків у сім’ї, можливо, викроїти, ви-
рвати цей час із повсякденних тур-
бот та справ. Коли в сім’ї нестача 
спілкування, воно надолужується 
за рахунок друзів, подруг, роботи, а 
ті, що мали б бути одним цілим, ста-
ють далекими й чужими.

Коли людина прожила певний 
життєвий шлях, вона має досвід, 
який можна використати для себе 
та інших. Христос сказав: «Поправді 
кажу вам: чого тільки одному з най-
менших цих ви не вчинили, Мені не 
вчинили!» Служачи іншим, ми слу-
жимо Богу.

Ще одна дуже важлива грань на-
шого життя —це наше ставлення до 
церкви.

Як ми використовуємо час для 

служіння іншим у церкві? Адже, 
приймаючи хрещення, ми давали 
обітницю служити в чистій та до-
брій совісті, не просто не грішити, а 
саме служити?

Є думка, якщо ходиш на служін-
ня, жертвуєш часом — ти робиш ве-
лику справу.

Дозвольте сказати, що на бого-
служіннях нам, буває, більше слу-
жать, і гроші, які ми даємо в церк-
ву, ми даємо частково собі. Хтось 
подбав, щоб у домі молитви було 
прибрано, тепло, світло, хтось го-
тував проповідь, хор готувався спі-
вати, частина наших пожертвувань 
пішла на тепло й світло, щоб нам бу-
ло добре й зручно. Виявляється, ме-
ні більше послужили. А ще багато 
християн набираються сміливості 
йти на богослужіння, не попросив-
ши в Бога натхненої проповіді, бла-
гословенного співу, покаяння лю-
дей. Але зате вони дуже пильні — і 
часто критикують чи навіть насміха-
ються із певних моментів у церкві. 
Хоча Біблія закликає нас: «Служіть 
один одному кожен тим даром, 
якого отримав, як доморядники всі-
лякої Божої благодаті» (1Петр.4:10).

Шістнадцятий рік третього тися-
чоліття впевнено гортає свої сторін-
ки, частину з них ми вже заповнили 
своїм змістом та можливостями.

Тож будьмо уважніші до можли-
востей часу, дарованого нам Богом. 
У першу чергу, у наших сім’ях: уді-
ляймо час нашим діткам, чолові-
кам, дружинам, не забуваймо на-
ших тат і мам, будьмо уважними до 
їхньої старості. Будьмо добрими, 
активними членами церкви, не про-
тиставляймо себе іншим, а допо-
внюймо тіло Ісусове. Пам’ятаймо, 
можливості часу даються всього 
раз — і  за них нам доведеться зві-
туватися. Ці можливості даються 
для нашого блага та для блага ін-
ших. Нехай нам усім Бог допоможе 
не марнувати дорогоцінний час на 
неважливі, непотрібні речі, а бути 
мудрими, використовуючи час для 
вічних цінностей. 

Ігор СКОЦЬ,
м. Луцьк



Підготовка до старості
Лео ФРАНК

Життєві поради



про старше покоління, про людей, 
які дали їм життя. Але проблема тут 
не лише в дітях. Складність спричи-
няє ще один момент: оскільки ни-
нішні сім’ї набагато менші, ніж 100 
років тому, а люди живуть набага-
то довше, то суспільство відповідно 
старішає. У ньому більше літніх лю-
дей, ніж молодих. Тому коріння про-
блеми сягає того часу, коли нинішнє 
старше покоління не захотіло стика-
тися з проблемами, пов’язаними з 
народженням та вихованням дітей. 
І ця проблема тепер ще більше по-
глиблюється. 

Зрештою це привело до того, що 
багато людей у Європі змушені про-
водити кінець свого життя не в колі 
своєї родини, а в будинках для пре-
старілих. У Німеччині, у тому районі, 
де я живу, 20 років назад був всьо-
го один будинок для престарілих. За 
час моєї роботи їх стало вже близько 
20-ти, і все одно бракує місць. Лю-
ди стоять у черзі, щоб потрапити ту-
ди. Старші люди стають тягарем для 
молодих, діти намагаються кудись 
спихнути своїх батьків. І не виняток у 
цьому, на жаль, і віруючі люди.

Хочу вам сказати, що я працював 
у дуже дорогому домі для престарі-
лих, і зауважив, що жодна людина, 
яким би висококласним не був до-
гляд за нею, не є щасливою, живучи 
там. Тому молоде покоління вже на-
перед має думати про те, як зробити 
так, щоб у домі, де ви живете зі сво-
єю сім’єю, згодом було місце й для 
ваших батьків.

І ще однією причиною, чому по-
трібно говорити про старість, є ге-
ронтофобія — страх перед старін-
ням. Щоб уникнути цього страху, 
потрібно розуміти, що нас чекає, і 
знати, як діяти. Саме про це ми й по-
говоримо.

Що ж потрібно зробити, коли ви 
стоїте на порозі старості?

Відпустити
Ми повинні відпустити здоров’я. 

«І пам’ятай в днях юнацтва свого 
про свого Творця, аж поки не при-
йдуть злі дні, й не наступлять літа, 
про які говорити ти будеш: Для ме-
не вони неприємні!» І далі йде най-
більш детальне описання старості в 
Біблії: «…Аж поки не стемніє сонце, 
і світло, і місяць, і зорі (людина сліп-
не), і не вернуться хмари густі за до-

щем (краще не буде), у день, коли 
затремтять ті, хто дім стереже (губи 
та щоки), і зігнуться мужні (ноги), і 
спинять роботу свою млинарі, бо їх 
стане мало (зуби), і потемніють ті, 
хто в вікно визирає (очі) і двері по-
двійні на вулицю замкнені будуть 
(обмежиться спілкування), як змен-
шиться гуркіт млина (гірше працю-
ють органи травлення), і голос пта-
шини замовкне, і затихнуть всі до-
чки співучі (слух погіршиться), і бу-
дуть боятись високого місця, і жахи в 
дорозі їм будуть (обмеження в русі), 
і мигдаль зацвіте (сивина), й обтяжіє 
кобилка (проблеми з суглобами), і 
загине бажання (імпотенція), бо лю-
дина відходить до вічного дому сво-
го, а по вулиці будуть ходити довко-
ла голосільники (опис похорону), аж 
поки не пірветься срібний шнурок, і 
не зломиться кругла посудина з зо-
лота (мозок, проблеми з пам’яттю), і 
при джерелі не розіб’ється глек, і не 
зламається коло, й не руне в крини-
цю (серцево-судинні захворювання, 
інфаркт)... І вернеться порох у зем-
лю, як був, а дух вернеться знову до 
Бога, що дав був його!» (Екл.12:1-7).

Так що старість буває дуже рідко 
на радість. Досвід моєї роботи свід-
чить про те, що старість-таки — не 
радість. І до цього треба бути гото-
вим. Молодим людям це також вар-
то знати, щоб краще розуміти стар-
ших людей, яким важко рухатися, 
яким усе болить, які не можуть спа-
ти через безсоння, у яких втрачаєть-
ся пам’ять і т. ін.

А старшим людям необхідно від-
пустити своє здоров’я — тобто пого-
дитися з тим, що не будуть завжди 
сильними та активними, з тим, що 
здоров’я буде погіршуватися.

Ми повинні відпустити служіння. 
Левити ставали на служіння у 20 ро-
ків і сходили з нього в 50. Пророку 
Іллі Бог звелів спочатку підготувати 
собі наступника, коли той просив у 
Бога смерті. Мойсей перед смертю 
за Божим повелінням підготував на-
ступника, який довершив його спра-
ву. Ісус Навин не зробив цього — і це 
призвело до безлічі проблем після 
його смерті.

Апостол Павло говорить про це 
так: «А що чув ти від мене при бага-
тьох свідках, те передай вірним лю-
дям, що будуть спроможні й інших 
навчити» (2Тим.2:2). Тимофію було в 

Я добре знаю, що таке старість, 
що таке смерть, тому що вже понад 
20 років працюю з літніми людьми 
в будинках для престарілих. І, нади-
вившись на безліч проблем, із яки-
ми стикаються люди старшого віку 
та їхні родичі після їхньої смерті, я 
вирішив, що потрібно відверто гово-
рити з людьми про те, що таке ста-
рість і як підготуватися до старості та 
смерті.

Старші люди, озираючись назад, 
кажуть лише одне: як швидко минув 
час. Люди молодші, дивлячись впе-
ред, думають, що ще так багато часу 
попереду й не варто замислюватися 
про старість так рано. Але, повірте, 
старість прийде непомітно — і чи ми 
будемо готові до цього?

Чому ми повинні готуватися до 
старості?

Передусім тому, що так учить Бі-
блія. «Навчи нас лічити отак наші 
дні, щоб ми набули серце мудре!» 
(Пс.89:12). Німецькою та англій-
ською мовою цей текст перекладе-
но так: «Навчи думати про смерть, 
щоб нам набути серце мудре».  А 
для молодих сказано: «І пам’ятай в 
днях юнацтва свого про свого Твор-
ця, аж поки не прийдуть злі дні й не 
наступлять літа, про які говорити ти 
будеш: Для мене вони неприємні!» 
(Екл.12:1).

Наступна причина — тривалість 
життя. Медицина робить усе для то-
го, щоб продовжити життя людей. В 
Україні люди живуть у середньому 
до 71 року, а в Німеччині, де я живу, 
до 81, тоді як на початку минулого 
століття люди жили в середньому до 
37 років. Тобто з кожним роком у нас 
збільшується кількість людей літньо-
го та похилого віку. Тому таким акту-
альним стає питання: а що ж робити 
нам у старості, як організувати своє 
життя?

Ще однією причиною актуаль-
ності цієї теми є криза традиційних 
родинних стосунків. Якщо ще 50 ро-
ків тому в Європі всі покоління мали 
тісні стосунки одне з одним, то ни-
ні ця ситуація радикально змінила-
ся. У німецьких містах близько 40% 
квартир, у яких живе по одній люди-
ні: це або старші, кому ні з ким жи-
ти, або молоді, хто не хоче ні з ким 
жити. І зрештою втрачається розу-
міння того, що потрібно турбуватися 



той час близько 35-40 років. І Павло 
дає йому повеління, яке стосується 
чотирьох поколінь християн. Павло 
представляє старше покоління і на-
казує наступному (Тимофію) підготу-
вати таких людей (третє покоління), 
які зможуть передати вчення іншим 
(четверте покоління). І це чи не один 
із найважливіших моментів, на який 
варто звернути увагу служителям. 
Виконуючи якесь служіння, ми по-
винні думати про те, хто його продо-
вжить після нас. А також бути гото-
вими вчасно зійти з нього, тому що 
може настати такий момент, коли ти 
вчасно не підеш зі служіння, що тебе 
«здвинуть» з нього. А тепер бувають 
випадки, коли церкви діляться тому, 
що служитель, якому 80-85 років, 
противиться появі в церкві молодих 
лідерів, вважаючи їх конкурентами.

Ми повинні відпустити своїх ді-
тей. Німецький поет Гете сказав, що 
є дві речі, які батьки повинні дати 
дітям, — коріння та крила. Тобто в 
житті батьків настає момент, коли ді-
ти повинні піти з дому. І цей момент 
дуже складний.

Відповідно до ставлення до віри 
можна виділити чотири позиції бать-
ків та дітей: віруючі батьки й діти (це 
лише благодать та милість Божа), 
невіруючі батьки й діти (це природ-
но), невіруючі батьки й віруючі діти 
(це Боже чудо) і віруючі батьки й не-
віруючі діти (найскладніша позиція). 
Я хотів би запевняти, що всі ваші діти 
будуть віруючими, але наша практи-
ка показує зовсім інше. І не завжди 
це стається з вини батьків. Хоча, зви-

впливає також генетичний фонд, 
спадковість (30%), а також свідомий 
вибір волі (40%). Тобто безпосеред-
ньо від батьків залежить лише 30%, 
які припадають на виховання. Тому 
якщо ви доклали всіх зусиль, а ваші 
діти не стали віруючими, ви повинні 
відпустити їх. Це їхній вибір. Це не 
означає, що не потрібно молитися 
за них. Потрібно молитися за них до 
самої смерті. Потрібно підтримувати 
стосунки з ними, бо я знаю багатьох 
літніх людей, які розірвали стосунки 
з дітьми, які не пішли по їхніх слідах. 
Знаю також дітей, які не відвідують 
батьків тільки тому, що постійно від 
них чують лише моралі та пропові-
ді, що потрібно покаятися. І це дуже 
ускладнює стосунки. Тому дозвольте 
дітям зробити особистий вибір — ви 
за нього не відповідальні. Відпус-
тіть своїх дітей, як би вам не хотіло-
ся привести їх до Бога, як би боляче 
не було дивитися на те, яким життям 
вони живуть. Але якщо ви їх не від-
пустите і не дасте їм змоги відпові-
дати за власний вибір, у вас буде ду-
же важка старість.

Ще один момент щодо цього я 
хочу зауважити. Я знаю багатьох лю-
дей, які живуть ради дітей. За ста-
тистикою, чоловік із дружиною роз-
мовляють лише сім хвилин на день. 
При великій зайнятості це видається 
нормальним, але, коли виходиш на 
пенсію, з’являється багато вільного 
часу, це спричиняє напругу в сім’ях. 
Мої тесть з тещею виховали 10 ді-
тей. І ось коли в них уже залишило-
ся троє дітей неодружених, які жили 
з ними, ми подарували їм путівку на 
тиждень. Вони вперше за багато ро-
ків виїхали тільки удвох. І через три 
дні вони повернулися назад, зібра-
ли всіх нас, одружених, і сказали: 
«Ніколи не живіть лише ради дітей. 
Знаходьте час для спілкування один 
із одним, бо ми через три дні відчу-
ли, що нам уже немає про що гово-
рити». Тепер вони навчилися спілку-
ватися і можуть багато часу спокійно 
проводити разом, а тоді це був шок 
для них. Тому потрібно бути готови-
ми до того, що потрібно буде спілку-
ватися не 7 хвилин, а щонайменше 
7, а то й 17 годин на добу.

Ми повинні відпустити багатство. 
Дейл Карнегі, відомий американ-
ський мільярдер, сказав: «Людина, 
яка помирає багатою, помирає осо-

ромленою». У російській літературі 
ця проблема розкрита в образі ві-
домого нам Плюшкіна. Це така лю-
дина, яка все збирає: то доньці, то 
внуку. Я хочу вам заявити: нікому це 
не потрібно. Тому стежте за своїми 
речами, дивіться, що можна відсор-
тувати, що можна комусь віддати, а 
що потрібно й викинути.

Ми повинні відпустити свого 
чо  ло віка/дружину. Я не знаю, на-
скільки ви відверті в розмовах про 
смерть, але ми з дружиною вже об-
говорювали це питання й вирішили, 
що коли хтось із нас відійде першим, 
інший матиме право одружитися 
знову, хоча ми мріємо померти в ста-
рості в один день, взявшись за руки. 
Я знаю одного чоловіка, з якого дру-
жина перед смертю взяла обіцянку, 
що він не одружиться. Спочатку він 
навіть пишався цим, радісно розпо-
відав іншим. Але потім це стало для 
нього тягарем. Я вважаю, що людині 
в старості треба мати когось поряд, 
тому я всім старшим людям раджу: 
якщо у вас є можливість одружитися 
вдруге, зробіть це. Діти відвідувати-
муть вас, але це не задовольнить ва-
ших потреб у спілкуванні.

Показати особистий приклад май-
бутньому поколінню

«А ти говори, що відповідає здо-
ровій науці. Щоб старі чоловіки тве-
резі були, поважні, помірковані, здо-
рові у вірі, у любові, у терпеливості. 
Щоб старі жінки в своїм стані так са-
мо були, як належить святим, не об-
мовниці, не віддані п’янству, навча-
ли добра, щоб навчали жінок моло-
дих любити своїх чоловіків, любити 
дітей, щоб були помірковані, чисті, 
господарні, добрі, слухняні своїм чо-
ловікам, щоб не зневажалося Боже 
Слово» (Тит.2:1-5).

Здорова наука не полягає в тому, 
щоб учити про триєдність Бога чи 
інші богословські догмати. Потріб-
но говорити про конкретні життєві 
питання. У цьому посланні здорова 
наука починається з етики старців. 
Отже, старі чоловіки повинні бути 
передусім тверезими, тобто вміти 
мудро ставитися до всіх питань, не 
піддаючись своїм бажанням. Ці лю-
ди повинні бути поважними. Тобто 
гідними, достойними пошани. Не 
такими, які вимагають до себе ша-
нобливого ставлення, а такими, які 

чайно, буває й так. Але іноді батьки 
були чудовими християнами, постій-
но водили дітей на служіння, гово-
рили їм про Бога, але діти, досягнув-
ши певного віку, не пішли за Богом. 
І батьки починають бичувати себе: 
«Ми зробили щось неправильно!» 
і докладати безліч зусиль, щоб пе-
реконати дитину. Я хочу зняти з вас 
цей тягар, тому що на формування 
особистості, окрім виховання (30%), 

Я знаю багато сімей, зруйнова-
них мамами — тещами і све-
крухами, які стали втручатися 
туди, куди не слід було втруча-
тися, і піднімати такі питання, 
яких їм не слід було піднімати.



своєю поведінкою заслужили пова-
ги до себе. Тобто ми повинні жити 
таким життям, щоб набути поваги 
від людей. Старші люди повинні бу-
ти також поміркованими, стримани-
ми, розсудливими, не зациклювати-
ся на якихось своїх питаннях. Вони 
повинні бути здоровими в трьох ас-
пектах — вірі, любові та терпінні. Це 
поради для старших чоловіків. 

Далі дано ряд порад для стар-
ших жінок. Вони повинні бути святи-
ми — і в думках, і в поведінці, таким 
є більш глибоке тлумачення цього 
тексту в оригіналі. Вони не повинні 
бути обмовницями. У грецькому це 
слово звучить як «діаболос». Тобто 
плітки та обмови — це сутність ди-
явола. Я знаю дуже багато сімей, 
зруйнованих мамами — тещами і 
свекрухами, які стали втручатися 
туди, куди не слід було втручатися, 
і піднімати такі питання, яких їм не 
слід було піднімати. Пам’ятайте, як-
що написано: покине чоловік батька 
й матір — то так повинно й бути. Це 
означає, що ви попри те, що маєте 
більше досвіду і знаєте, як краще, 
не повинні втручатися в життя сво-
їх дітей. Коли ви бачите їхні помил-
ки, то можете мудро їм підказати, 
але не нав’язувати своєї думки і не 
вимагати виконання ваших порад. І 
ще один момент, про який згадано в 
Писанні, щоб жінки не віддавалися 
п’янству. Це негативні аспекти, яких 
у нас не має бути. Але Павло гово-
рить і про позитивні моменти. Свій 
час та емоції старші жінки повинні 
спрямовувати в корисне русло. Во-
ни повинні вчити добру. Слово, яке 
вжите в тексті, передбачає не бук-
вальне навчання групи людей, а по-
ради й настанови, які даються в при-
ватному порядку словесно чи осо-
бистим прикладом. Також такі жінки 
повинні навчати молодих жінок лю-
бити своїх чоловіків, любити дітей, 
щоб були помірковані, чисті, госпо-
дарні, добрі, слухняні своїм чолові-
кам. Тому вчити всьому цьому по-
винен передусім не пастор, а старші 
люди повинні навчати молоде поко-
ління. 

Комунікація
У зв’язку з швидким розвитком 

сучасних технологій старшим людям 
важко встигати за прогресом. Але не 
опускайте рук. Якщо ви хочете бути 

в контакті з молодим поколінням, 
будьте там, де вони. Теперішня мо-
лодь не пише нормальних листів, 
вони пишуть смс-ки, текстові пові-
домлення. І якщо ви хочете мати 
спілкування з ними, то повинні хоча 
б мінімально навчитися користува-
тися комп’ютером чи смартфоном. 
Молоді люди не проти спілкувати-
ся з вами, але надсилають свої фо-
то вони на емейл, вайбер чи скайп. 
Та якщо бабуся каже: «О, це все не 
для мене!», то відрізає себе від жит-
тя своїх внуків. З досвіду багатьох 
старших людей хочу сказати, що на-
вчитися цьому дуже легко. Запросіть 
для цього своїх внуків, це дасть вам 
ще одну можливість поспілкуватися 
з ними. Тим більше важливо вчитися 
цьому, якщо ваші діти та внуки жи-
вуть далеко від вас. Це завдання для 
вас, і воно вам під силу.

Знайти нове служіння, заняття чи 
хобі

Якщо ми передали своє служін-
ня, то це не означає, що нам не тре-
ба нічого робити. Ми можемо за-
йматися, наприклад, музикою. Слу-
жити молодому поколінню підтрим-
кою та підбадьоренням. Можемо 
допомагати старшим немічним лю-
дям. Пророчиця Анна, яка жила при 
храмі й мала 84 роки, служила Бого-
ві постом і молитвою. Тому кожен із 
нас повинен знайти себе по-новому 
в Царстві Божому. Бо там пенсіоне-
рів не буває.

Окрім служіння, ви можете при-
святити частину свого часу якомусь 
хобі. Варто знайти також людей та-
кого ж віку, як ми, і мати з ними спіл-
кування. Можна відвідувати один 
одного, а також молодих чи старших 
людей.

І ще одне: дуже важливо продо-
вжувати стежити за собою, за своїм 
тілом, зовнішнім виглядом. Раніше, 
маючи роботу, ви прокидалися, при-
водили себе в порядок, а вийшовши 
на пенсію — можна дозволити собі 
цього не робити. І люди замикають-
ся в своєму домі. І чим більше вони 
сидять там на самоті, тим більше в 
них з’являється болячок.

Отже, Бог дав нам можливість 
пережити певні вікові періоди. Їх 
умовно було поділено на чотири: 
до 20 років — період росту, до 40 — 
період пошуку, від 40 до 60 — пері-

од інвестицій, і від 60 і далі — пері-
од залишення. Завдання молодого 
покоління знайти своє покликання, 
своє служіння в церкві. Після 40 ро-
ків Бог чекає від людини вкладень у 
наступне покоління. Якщо ми буде-
мо займатися лише собою — своїм 
домом, своєю роботою, то церква 
не буде розвиватися правильно. Але 
нам важко буде реалізуватися в пе-
ріод інвестицій, якщо ми не визна-
чилися з власним служінням та по-
кликанням у попередній період.

Досягнувши 60 років, ти повинен 
довкола себе підготувати тих людей, 
які продовжать твою справу, і посту-
пово звільнятися від серйозного від-

повідального служіння.
Тому я зараз по-особливому 

звертаюся до людей, які перебува-
ють у третьому періоді, і не прошу, 
а благаю вас почати інвестувати в 
майбутнє покоління. Ми надто за-
йняті влаштуванням власного життя. 
Знаходьте час для служіння. Бо коли 
ви не визначилися зі своїм служін-
ням вчасно, а потім у 50 починаєте 
тільки входити у смак, то в 60 вам ду-
же важко відійти від справ, бо ви не 
встигли ще самі стомитися й не всти-
гли також знайти людей, яких могли 
б підготувати для подальшої праці. 
І ви дивитеся на молодих людей як 
на конкурентів, а не як на майбутніх 
служителів, які будуть будувати Цар-
ство Боже. З цього погляду, конку-
рентів треба прибрати з дороги, бо 
вони краще співають, краще пропо-
відують. Це реальна проблема в су-
часних церквах.

Тому займіться кожен тим, чим 
ви повинні займатися на даному пе-
ріоді свого життя, щоб подальше ва-
ше життя складалося успішно.

(Закінчення 
в наступному номері)

Ми повинні відпустити своїх 
дітей. Німецький поет Гете 

сказав, що є дві речі, які 
батьки повинні дати дітям, — 

коріння та крила. Тобто в житті 
батьків настає момент, коли 

діти повинні піти з дому. І цей 
момент дуже складний.



Під гнітом термінових справ

Плутанина  в пріоритетах
Причини того становища, у якому ми перебуваємо, по-

лягають не лише в браку часу — витоки його значно глиб-
ші. В сутності ми стикаємося з проблемою пріоритетів. 
Важка праця не шкодить нам. Ми всі знаємо, що таке — 
довго працювати з неослабною напругою, повністю від-
давшись виконанню важливої справи. Утома, що охоплює 
нас, змішується з відчуттям  глибокого задоволення та ра-
дості. Якщо ж поглянемо на прожиті місяці й роки та згада-
ємо про безліч початих і незакінчених справ, нас охоплює 
важке відчуття тягаря та занепокоєння. Ці почуття викли-
кані не важкою працею, а сумнівами та побоюваннями. 
Ми боїмося того, що, можливо, пропустили щось важли-
ве. Нас викидає на риф розчарування вітрами вимог з боку 
інших людей. Ми усвідомлюємо, що не виконали того, що 
слід було б виконати в першу чергу; і навпаки — зробили 
все те, чого не треба було робити.

Чи мріяли ви коли-небудь про 30-годинний 
день? Додатковий час міг би полегшити ту ве-

лику напругу, у якій ми живемо. Наше життя 
залишає широкий слід незакінчених справ. 
Листи, які залишилися без відповіді. Друзі, 

яких ми не навідали. Статті, яких не написа-
ли. Книги, яких не прочитали. Ці думки пере-

слідують нас у миті, коли ми спиняємося, щоб 
підвести підсумки. Так, ми дуже потребуємо 

полегшення.
Та чи зміг би 30-годинний день справді ви-

рішити цю проблему? Чи не були б ми невдовзі 
розчаровані так, як і при 24-годинному дні? Ро-

бота матері нескінченна, як і робота студента, 
учителя, пастора чи будь-якої іншої людини. 

Тож ми виявляємо, що, працюючи більше, ми 
менше задоволені.

Чарльз І. ХАММЕЛЬ

Вміння правильно жити



Ось що я почув кілька років тому 
від одного мудрого чоловіка: «Най-
більша небезпека полягає в тому, 
що ви дозволяєте терміновим спра-
вам відволікати вас від виконання 
важливих». Ми живемо в постійній 
напрузі між визначенням терміно-
вого та важливого. Справа в тому, 
що важливе завдання дуже рідко 
вимагає невідкладного виконання. 
Додати декілька годин до молитви 
та вивчення Біблії, відвідати невіру-
ючого друга чи уважно вивчити важ-
ливу книгу — усе це може почекати. 
А ось термінові справи вимагають 
невідкладного виконання. Безкінеч-
ні вимоги вводять нас у напругу що-
мить кожного нового дня.

Ми вже не можемо сказати: 
«Мій дім — моя твердиня», тому 
що не спроможні сховатися в ньому 
від термінових справ. Вимоги невід-
кладного виконання не приймають 
заперечень, вони здаються надто 
важливими та поглинають всю на-
шу енергію. І лише оглянувши всі ці 
справи у світлі часу, ми розуміємо, 
наскільки оманливою є їхня «пер-
шочерговість». З відчуттям втрати 
усвідомлюємо, що ради виконан-
ня невідкладних справ ми відклали 
здійснення важливих. Ми стали ра-
бами, перебуваючи під гнітом  тер-
мінових справ.

Чи є вихід?
Чи існує можливість уникнути та-

кого способу життя? Відповідь на ці 
питання ми знаходимо в житті Гос-
пода. В останню ніч перед смертю 
Ісус зробив дивовижну заяву. У Сво-
їй молитві, записаній в Євангелії від 
Івана, 17:4, Він каже: «Довершив Я 
те діло, що Ти дав Мені виконати». 
Як міг Ісус вжити таке слово — «до-
вершив»? Його ж трирічне служіння 
на землі видавалося таким корот-
ким? Стільки всього ще можна було 
б зробити! І все-таки в ту останню 
ніч, незважаючи на те, що безліч ко-
рисних справ залишилися невико-
наними і багато термінових потреб 
людей не були Ним задоволені, в 
душі нашого Господа був мир: Він 
знав, що довершив справу, доруче-
ну Йому Богом.

Усі чотири Євангелії свідчать про 
те, як важко трудився Ісус. Розпові-
даючи про один з Його до краю за-

вантажених днів, Марко пише: «А 
як вечір настав, коли сонце зайшло, 
то стали приносити до Нього неду-
жих усіх та біснуватих. І все місто зі-
бралося перед дверима. І Він уздо-
ровив багатьох, на різні хвороби не-
дужих, і багатьох демонів повига-
няв...» (Мк.1:32-34).

Одного разу Ісус так натхнен-
но вчив людей, які зібралися біля 
Нього, що, перепливаючи в човні з 
учнями озеро Генісаретське, заснув 
так міцно, що навіть шторм не роз-
будив Його (див. Мк.4:37-38). Яка-
картина втоми! Однак Його життя 
не було гарячковим. У Нього завжди 
знаходився час для людей. Він міг 
годинами розмовляти з однією лю-
диною (наприклад, із самарянкою 
біля колодязя). Усе Його життя було 
навдивовижу урівноважене, прони-
зане відчуттям часу. Коли Його бра-
ти хотіли, щоб Він пішов у Юдею, 
Він відповів їм: «Мій час ще не на-
став…» (Ів.7:6). Ісус не витрачав Сво-
їх дарів з надмірною поспішністю.

Чекайте вказівок
У чому ж Його секрет? Відповідь 

знаходимо в Євангелії від Марка, у 
якому автор описує кінець одного 
завантаженого справами дня Ісуса. 
Марко звертає увагу на те, що «над 
ранком, як дуже ще темно було, 
уставши, Він вийшов і пішов у місце 
самітне, і там молився» (Мк.1:35). 
У цьому й полягає секрет Його жит-
тя і роботи для Бога: Ісус молитов-
но чекав від Отця вказівок та сили, 
щоб виконувати їх. У Нього не було 
накресленого Богом плану на весь 
час Його служіння — Він відкривав 
волю Отця день за днем, ведучи мо-
литовне життя. Таким способом Він 
«захищався» від термінових справ, 
виконуючи важливі.

Смерть Лазаря ілюструє цей 
принцип. Що було важливішим від 
звістки, отриманої Ним від Марії 
та Марти: «Ось нездужає, Господи, 
той, що кохаєш його!» (Ів.11:3)? Іван 
описує поведінку Господа парадок-
сально: «А Ісус любив Марту і сестру 
її, і Лазаря. А коли Він почув, що не-
здужає той, то зостався два дні на 
тім місці, де був» (5-6). Що ж було 
терміновою потребою? Безумовно, 
не допустити смерті. Але насправ-
ді важливим, на думку Бога, було 

воскресити Лазаря з мертвих. То-
му Лазарю було дозволено помер-
ти. Згодом Ісус воскресив його для 
підтвердження Своєї чудової заяви: 
«Я воскресення й життя. Хто вірує в 
Мене, хоч і вмре, буде жити» (25).

Ми можемо ставити такі питан-
ня: чому служіння нашого Господа 
було таким коротким, хіба воно не 
могло б ще продовжитися на п’ять 
чи десять років? Чому так багато 
страждальців було залишено в не-
щасному становищі? Писання не 
дає нам відповідей на ці питання, 
вони залишаються захованими за 
завісою таємниць Божих цілей. Од-
нак ми чітко розуміємо, що саме мо-
литовне очікування Божих вказівок 
звільняло Ісуса від гніту термінових 
справ. Саме це молитовне очікуван-
ня давало Йому відчуття спрямова-
ності, робило твердим Його крок, 
давало Йому здатність виконувати 
кожну справу, доручену Небесним 
Отцем. Ось чому Він у ту останню ніч 
міг сказати: «Я довершив!» (Ів.17:4).

Залежність робить тебе вільним
Свободу від гніту термінових 

справ ми знаходимо в прикладі та 
в обітниці нашого Господа. У кінці 
Своєї гострої дискусії з фарисеями в 
Єрусалимі Ісус сказав тим, хто вірив 
у Нього: «...Пізнаєте правду, а прав-
да вас вільними зробить! …Поправ-
ді, поправді кажу вам, що кожен, 
хто чинить гріх, той раб гріха. Коли 
Син отже зробить вас вільними, то 
справді ви будете вільні» (Ів.8:32-
36).

Багато хто з нас отримав від 
Христа звільнення від покарання за 
гріх. Чи дозволяємо ми Йому звіль-
нити нас від гніту термінових справ? 
Він вказує нам шлях для цього: «Як 
у слові Моїм позостанетеся». Так, 
шлях до свободи лежить через мо-
литву та роздумування над Словом 
Божим. Саме таким чином ми пізна-
ємо Його.

П. Т. Форсайт сказав: «Безмоли-
товність є найбільшим гріхом». Ми 
схильні вважати, що вбивство, пере-
люб, злодійство належать до най-
важчих гріхів. Але корінь будь-якого 
гріха — самовдоволення, незалеж-
ність від Бога. Коли не чекаємо в 
молитві Божих вказівок і Його сили 
для виконання наших завдань, ми 



ніби кажемо, хай не устами, а свої-
ми вчинками, що не маємо потреби 
в Ньому.

Яку ж частину служіння ми викону-
ємо самостійно?

Протилежністю такій незалеж-
ності є молитва, у якій ми визнаємо 
свою потребу в Божому керівництві. 
Молитовне очікування Божих вказі-
вок необхідне для ефективного слу-
жіння. Так само, як перерва у футбо-
лі, воно дає нам можливість пере-
дихнути й розробити нову стратегію. 
Коли ми чекаємо Його вказівок, Гос-
подь звільняє нас від гніту терміно-
вого. Він розкриває нам правду про 
Себе, про нас і про наші вчинки. Він 
вселяє в наш розум уявлення про те, 
що нам слід здійснити відповідно до 
Його волі. Потреба сама по собі ще 
не заклик; заклик повинен виходити 
від Бога, Якому відомі межі наших 
можливостей, «бо знає Він створен-
ня наше, пам’ятає, що ми порох», 
тому «як жалує батько дітей, так Гос-
подь зжалився над тими, хто боїть-
ся Його» (Пс.102:13-14). Бог не на-
вантажує нас так, щоб ми згиналися 
під непосильним тягарем чи знема-
гали, набуваючи собі виразок чи не-
рвових розладів, виходили з ладу, 
уражені серцевим нападом чи па-
ралічем. Ці невдачі є наслідком вну-
трішніх спонук, пов’язаних з тиском 
зовнішніх обставин.

Плануйте та оцінюйте
Кожен успішний бізнесмен вра-

ховує наступний принцип: необхід-
но знаходити час для спокійного 
планування та оцінки. Містер Грін-
волт, будучи президентом компанії 
«Дюпонт», сказав: «Одна хвилина, 
відведена на планування, зеконо-
мить три-чотири хвилини при вико-
нанні». 

Якщо християнин надто зайнятий 
і не знаходить часу спинитися, зро-
бити ревізію свого духовного життя 
й отримати вказівки від Бога, він пе-
ретворюється на раба під гнітом тер-
мінових справ. Він може працювати 
день і ніч з метою виконати все, що 
видається йому та іншим таким зна-
чним і важливим, та він не виконає 
тієї роботи, яку Бог передбачив для 
нього.

Час, відведений на початку дня 
для роздумів та молитви, допоможе 
вам знову налагодити свої взаємо-
стосунки з Богом. Обдумуючи годи-
ни трудової діяльності, яка чекає нас 
у цей день, довірте себе знову Його 
волі. У ці миті зосередженості по-
думки перелічіть справи, які ви має-
те виконати в порядку їх черговості, 
враховуючи ситуації, взяті на себе. 
Досвідчений генерал завжди спо-
чатку планує битву, а вже потім дає 
солдатам наказ йти на ворога. Він ні-
коли не відкладає основного рішен-
ня до початку атаки. Але він завжди 
готовий змінити свій план у випадку 
непередбачуваних обставин. Отож, 
спробуйте здійснити ті плани, які ви 
намітили, до того, як почався черго-
вий день. Але будьте готові до непе-
редбачуваних обставин.

Наприклад, хтось несподівано 
зателефонує вам. Можливо, вам 
доведеться встояти перед споку-
сою прийняти запрошення. Якщо в 
цей момент вам здається, що у вас 
знайдеться вільний час, не спішіть 
з відповіддю — скажіть, що відпо-
вісте через день чи через два. Ви-
користайте цей час для молитви, 
щоб попросити в Господа поради. 
Дивовижно, але нерідко буває так, 
що тільки-но стихне благальний го-
лос по телефону, як зустріч, про яку 
вас просять, видасться вам не такою 
вже й потрібною. Якщо ви витрима-
єте перший натиск, то опинитеся в 
більш сприятливому становищі. Те-
пер ви впевненіше зможете зважити 
все, що промовляє «за» чи «проти», 
і зможете зрозуміти, чи хоче Гос-
подь, щоб ви взялися за цю справу.

Окрім свого щоденного часу уса-
мітнення з Богом, кожного тижня ви-
діліть час для духовного перегляду 
свого  життя. Підведіть підсумок ми-
нулого й запишіть те, чому Бог, мож-
ливо, навчив вас, а також поставте 
цілі на майбутнє. Постарайтеся що-
місяця відокремити один день для 
підведення підсумків. При цьому ви 
нерідко стикатиметеся з невдачами. 
Дивно, але чим більше завдань вам 
треба виконати і чим більше ви по-
требуєте часу для підведення під-
сумків та планування, тим менше у 
вас буде можливості цей час виді-
лити. Ви стаєте схожими на фана-

тика, який іде вдвічі швидше, якщо 
не впевнений, що він на правильній 
дорозі. І суєтна праця для Господа 
може стати втечею від Господа. Як-
що ви будете знаходити час для уса-
мітнення та молитви, складати що-
денний план та щомісячно аналізу-
вати своє життя, то отримаєте нове 
бачення й перспективу у своїй праці.

Не послаблюйте зусиль
Саме це прагнення — знайти до-

статньо часу для щоденного моли-
товного спілкування з Богом, для 
щотижневого чи щомісячного під-
ведення підсумків і планування — 
є найбільшою боротьбою кожного 
християнина, боротьбою, яка триває 
все життя. Бо ж саме тому, що цей 
щоденний, щотижневий і щомісяч-
ний час настільки важливий для нас, 
сатана намагатиметься зробити все, 
що в його силах, щоб відволікти нас 
від цього. Ми з досвіду знаємо, що 
тільки таким способом можемо вря-
туватися від гніту термінових справ. 
Пам’ятайте, це був ключ до успіху 
Ісуса. Він не закінчив всі термінові 
справи в Палестині, які Йому хотіло-
ся б завершити, але Він довершив 
те, що Бог доручив Йому. Єдина аль-
тернатива розчаруванню — впев-
неність у тому, що ми робимо саме 
те, що Бог чекає від нас. Ніщо не мо-
же замінити впевненості в тому, що 
сьогодні, у цей день, у цей час і на 
цьому місці ми виконуємо Божу во-
лю. Тоді й лише тоді ми спокійно мо-
жемо думати про решту наших не-
завершених справ і віддати їх волі 
Божій.

І коли настане кінець нашого 
життя, що може дати нам більшу ра-
дість, ніж впевненість у тому, що ми 
виконали всю роботу, яку довірив 
нам Бог?! Благодать нашого Господа 
Ісуса Христа робить це можливим 
для нас. Він обіцяв звільнити нас 
від гріха й дати силу служити Богові, 
щоб виконувати ті завдання, які Він 
довірив нам. Шлях ясний. Якщо ми 
постійно будемо пробувати в Сло-
ві нашого Господа, то ми — справді 
Його учні. І Він звільнить нас від гні-
ту термінового, щоб ми змогли ви-
конати важливе, тобто те, що є Його 
волею.

1



«Отож, уважайте, щоб пово-
дитися обережно, не як немудрі, 
але як мудрі, використовуючи час, 
дні бо лукаві!» (Еф.5:15-16).

«А Ангол, що я бачив його, як 
стояв він на морі й землі, зняв до 
неба правицю свою та й поклявся 
Живучим по вічні віки, Який ство-
рив небо та те, що на ньому, і 
землю та те, що на ній, і море 
й що в нім, що вже часу не буде» 
(Об.10:5-6).

Часу вже не буде. Від цього сло-
ва віє якоюсь незрозумілою над-
природною владою. Стає ніяково, 
тому що у свідомості людини з ча-
сом пов’язане життя. Люди цінують 
те, що дається їм важко, у результа-
ті докладених зусиль. Але те, що да-
ється нам даремно, ми чомусь рідко 
цінуємо. 

Людство раніше не цінувало та-
кі Божі дари, як повітря, вода, ліс, 
земля й т. ін. Але згодом виявилося, 
що Божі дари не безмежні. Повітря 
можна забруднити, воду отруїти, лі-
си вирубати. Нарешті люди загово-
рили про екологію, і в багатьох краї-
нах досягли великих успіхів у цьому 
питанні. 

Але час — це дар Божий, який 
люди, схоже, здатні найменше ці-
нувати. Людям раніше було не зро-
зуміло, чому вода, якої так багато, 
може закінчитися, а тим більше по-
вітря… Так само й  час, як не дивно, 
може закінчитися. Часу одного разу 
не стане. Як це так? Людський розум 
не може цього вмістити, тому що 
ніхто з людей до кінця не може по-
яснити, що ж таке час. Цю таємницю 
знає лише Бог. Якби людина могла 
точно пізнати й пояснити це явище, 
то вона навчилася б керувати ним. 
Але тут-то людина безпомічна. Саме 
щодо цього питання люди рівні пе-
ред Творцем.

Через час Бог показує Свою су-
веренну владу: «Ти — людина, тому 
не можеш повернути жодного дня, 
який минув». Письменник Микола 
Островський сказав: «Життя дається 
один раз. І прожити його треба так, 

щоб, озираючись назад, не було не-
стерпно боляче за безцільно про-
житі дні». Про це ж саме говорить і 
Слово Боже: «Цінуйте часом».

Люди добре вміють рахувати 
гроші, але як навчитися рахувати 
час? Як цінувати час? Якби хтось зу-
мів пояснити це, йому можна було 
б поставити золотий пам’ятник. Але 
час дав нам Бог, і Він запитає в нас 
про нього. У Книзі Об’явлення ска-
зано: «Але маю на тебе, що жінці 
Єзавелі, яка каже, ніби вона проро-
киня, ти попускаєш навчати та зво-
дити рабів Моїх, чинити розпусту 
та їсти ідольські жертви. І Я дав був 
їй часу, щоб покаялася, та вона не 
схотіла покаятися в розпусті своїй» 
(Об.2:20-21). Незважаючи на непо-
слух цієї лжепророчиці, Господь не 
відняв у неї милості. Бог явив Свою 
благодать, давши час і сказавши: 
«Людино, покайся!» Якщо ти не ско-
ристаєшся виділеним тобі часом, 
Бог не відніме в тебе права на спа-
сіння, але другий заклик може бути 
вже скорботою. 

Тому треба цінувати час благода-
ті та милості Божої. Якщо душа на-
вернулася до Бога, то не для того, 
щоб далі жити світським життям, а 
для того, щоб навчитися читати Бі-
блію і полюбити її, привчити себе до 
відвідування богослужінь, виробити 
навики молитви. Якщо цей золотий 
час упущено, то потім можна чекати 
того, що людина, гучно гримнувши 
дверима, піде із зібрання. Вона не 
цінувала часом. Перший порив ми-
нув, тепер треба докладати зусиль, 
а навички не виробилися. Якби той 
час, коли треба вчитися ходити, ди-
тина просиділа в ліжечку, то що б її 
чекало в подальшому житті? Мудро 
сказано: «Для всього свій час, і го-
дина своя кожній справі під небом» 
(Екл.3:1).

Саул повинен був сім днів чекати 
Самуїла, щоб той прийшов і приніс 
жертву. Здавалося, нічого особли-
вого, але випробування часом вия-
вилося непосильним для хороброго 
воїна, і зрештою він втратив усе своє 
благословення.

«Ще сорок день, і Ніневія буде 
зруйнована!» — було сказано через 
пророка Йону. Ассирійці були лю-
тими та войовничими. Перед ними 
тремтіли навколишні народи. Однак 
у них знайшлося достатньо мудрос-
ті, щоб не спокушувати Бога. Вони 
повірили, покаялися — і були врято-
вані. Але Ізраїль не повірив Господу. 
Чим закінчилося це для Єрусалима і 
вибраного народу, нам добре відо-
мо.

Бог зробив нам найдорогоцінні-
ший дарунок. Рік — це триста шіст-
десят п’ять дорогоцінних, точніше, 
безцінних перлин. Цінувати часом 
— значить використовувати його за 
призначенням, обираючи найголо-
вніше — служіння Господу переду-
сім. 

Один хлопчик хотів зробити по-
дарунок своєму дідусеві, але в нього 
не було грошей. Дідусь був хворим і 
не міг ходити. Хлопчик відвіз його в 
парк на колясці, де вони разом про-
вели час. У день народження дідусь 
сказав, що найдорожчий дарунок 
зробив йому внук, тому що не по-
шкодував для нього часу, тобто най-
дорогоціннішого, що є в людини.

Господь хоче, щоб той час, який 
Він нам подарував, ми присвятили 
Йому. Людині може видатися, що 
несправедливо віднімати те, що по-
даровано. Але ні! Те, що ти присвя-
тиш Богові, того не втратиш, а при-
множиш. Господь дав нам достатньо 
часу, щоб ми могли виділити його 
для Нього. Час — це не наша влас-
ність. Господар життя — Бог, а ми 
лише розпорядники Його маєтку. 
Ніхто з людей не може зупинити чи 
стримати час, але звіт треба буде да-
ти кожному. Люди бояться завтраш-
нього дня, тому час для них незро-
зумілий. Але пам’ятаймо, що Бог 
управляє часом. Він дав нам минуле, 
теперішнє та майбутнє. І, зрештою, у 
Його владі наблизити настання тієї 
миті, коли часу вже не буде.

Михайло БУРЧАК

Часу уже не буде



Сьогодні — це все, що ми маємо
Цікаво, наскільки ми обмежені істоти, залежні від 

циклу випадковостей, несподіваних поворотів долі, 
щасливих і нещасних випадків, катастроф і удач... І 
дивно, як ми рідко над цим замислюємося.

А справа в тому, як мені здається, що коли все скла-
дається добре, у свідомості виникає ілюзія, ніби ми са-
мі всім керуємо. Ніби все це — гроші й майно, успіхи 
й досягнення, влада й значимість, сила й здоров’я — 
наше, у наших руках, і ми можемо робити з ним, що 
тільки захочемо. Ця ілюзія розсіюється відразу, як лі-
кар виголошує вирок: «У вас рак!», або коли ми втра-
чаємо все, що мали, через економічну кризу, або ко-
ли стихійне лихо забирає життя тисяч людей, або коли 
в наш край приходить війна… Одним словом — коли 
вступають у дію обставини, на які ми не можемо мати 
майже ніякого або й зовсім ніякого впливу, хоч би й 
були президентом!

І, якщо задуматися, усе, чим ми реально володіє-
мо, — оцей конкретний момент життя, у якому зараз 
знаходимось, саме той стан духа, душі й тіла, який за-
раз є. Саме ним і тільки ним ми насправді керуємо й 
розпоряджаємось. Навіть сказати: «Завтра ми підемо 
у те чи те місто, і там рік проживемо, та будемо торгу-
вати й заробляти» — самообман і безпідставна само-
надія. Апостол Яків звертається до таких людей: «Ви, 
що не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя? 
Бо це пара, що на хвильку з’являється, а потім зни-
кає!..» (Як.4:14). Боже Слово закликає нас жити (у пра-
вильному розумінні) сьогоднішнім днем, адже «кож-
ний день має досить своєї турботи!» (Мт.6:34). І навіть 
«хліба нашого насущного» ми просимо тільки на «сьо-
годні» (Мт.6:11).

Що ж скажемо: «Будемо їсти та пити, бо завтра по-
мремо!» (Iс.22:13)? Аж ніяк! «Сьогодні» — це той без-
цінний ресурс, який треба використати по максимуму!

«Ось тепер час приємний, ось тепер день спасін-
ня!» — вигукує апостол Павло (2Кор.6:2). «Сьогодні, 
коли Його голос почуєте, не робіть твердим серця ва-
шого!» — благає цар Давид (Пс.94:7,8). «Але кожного 
дня заохочуйте один одного, доки зветься «сьогодні», 
щоб запеклим не став котрий з вас через підступ грі-
ха», — наголошує автор Послання до євреїв (Євр.3:13). 
«Сьогодні потрібно Мені бути в домі твоїм!» — каже 
Ісус Христос до Закхея (Лк.19:5). «Дивися: я сьогодні 
дав перед тобою життя та добро, і смерть та зло», — 
пропонує вибір Сам Господь (5М.30:15). «Виберіть со-
бі сьогодні, кому будете служити», — закликає Ісус На-
вин (Iс.Нав.24:15). «Піди-но, дитино, сьогодні, працюй 
у винограднику!» — просить персонаж біблійної прит-
-чі, який уособлює Бога-Отця (Мт.21:28).

Як бачимо, у питаннях спасіння, стосунків із Богом 
і служіння слово «сьогодні» набуває виняткових важ-
ливості, звучання та змісту!

Сьогодні — Той Самий



Загублені між учора та завтра
«А коли клали основу Господ-

нього храму, то поставили облачен-
них священиків із сурмами, а Леви-
тів, Асафових синів, із цимбалами, 
щоб славити Господа за уставом 
Давида, Ізраїлевого царя. І відпові-
ли вони хвалою та подякою Госпо-
деві, Добрий бо Він, бо навіки Його 
милосердя на Ізраїля. А ввесь на-
род викликував гучним покликом, 
славлячи Господа за основу Господ-
нього дому! А багато-хто зо свяще-
ників і Левитів та з голів батьків-
ських родів, старші, що бачили пер-
ший храм, при заснуванні його, того 
храму, своїми очима, плакали рев-
ним голосом, а багато-хто поклику-
вали піднесеним голосом у радос-
ті... І не міг народ розпізнати голо-
су поклику радості від голосу плачу 
народу, бо народ сильно виклику-
вав, а голос був чутий аж далеко...» 
(Езд.3:10-13).

Давайте спробуємо уявити, що 
відбувалося в той момент на єруса-
лимській площі? Чому, на перший 
погляд, радісна подія викликала та-
ку протилежну реакцію?

Два покоління людей. Два поко-
ління служителів. Одні — плакали 
від туги за тим зруйнованим хра-
мом, у якому колись являлася ве-
лика Божа слава. Вони були її свід-
ками, вони переживали її на собі. 
Вони жили цими спогадами. Вони 
жили минулим… Інші (напевно, пе-
реважно молодь) — радісно вигуку-
вали й славили Бога за те, що храм 
відбудовується. Їхні серця були спо-
внені мрій і сподівань. Вони вірили, 
що попереду — відродження, роз-
квіт, нова Божа слава, яка затьма-
рить попередню! Вони жили наді-
єю. Вони жили майбутнім…

Але в той день на Єрусалимській 
площі була ще одна категорія лю-
дей. Ця категорія — ключова, хоча 
в наведеному біблійному тексті на-
віть не згадана. Це не ті люди, які 
згадували «вчора», і не ті, які мрі-
яли про «завтра». ЦЕ — ЛЮДИ, ЯКІ 
ТВОРИЛИ «СЬОГОДНІ»! Неемія, Ез-
дра та інші сподвижники, які очоли-
ли рух відродження. Люди, які стоя-
ли з вимірювальними знаряддями в 
руках, які переносили важке камін-
ня, які копали рови. Їхні м’язи гра-
ли на палючому сонці, вони були за-
йняті справою. Можливо, вони й не 

пам’ятали слави попереднього хра-
му. Можливо, й не плекали рожевих 
мрій щодо майбутнього. Але одне ці 
люди знали точно — сьогодні вони 
роблять усе, що можуть!

Погодьтеся, адже суть була не 
в тих, хто плакав, і не в тих, хто ра-
дів, ― а в тих, хто щось робив, хто не 
втратив часу, використав можливос-
ті, став у проломі!

У людській історії завжди були й 
будуть періоди, повороти, перело-
ми... Гоніння, страждання, політичні 
режими змінюватимуться свободою 
проповіді Євангелія, новими відчи-
неними дверима... Історія здійсню-
ватиме свої оберти, поки не прийде 
Христос. І справа не в тому, що бу-
ло чи буде, а в тому, що є. У тому, як 
ми використаємо саме цей момент, 
у якому зараз знаходимося, цей час, 
у який нам випало народитися. Жи-
вучи минулим, ми ніколи не побачи-
мо можливостей сучасності. Плека-
ючи мрії про «завтра», ми можемо 
проґавити шанси, які даються тільки 
сьогодні.

Сьогодні — Той Самий
«Ісус Христос вчора, сьогодні і 

навіки Той Самий» (Євр.13:8). Цей 
вірш Божого Слова для мене по-
особливому дорогий. І найбільше в 
ньому мені подобається слово «сьо-
годні».

З одного боку, слово «сьогодні» 
— для нас часто невигідне, незруч-
не. Буває, учитель запитує: «Коли 
будемо писати контрольну роботу 
— сьогодні чи завтра?» Як ви дума-
єте, що на це зазвичай відповідають 
учні? Ми схильні багато важливих 
речей відкладати на завтра. «Сьо-
годні» — це взяти на себе відпові-
дальність, знайти в собі сміливість, 
зробити важливе рішення! Саме то-
му ми так часто ховаємося від «сьо-
годні» у «вчора» або «завтра».

Одного разу Ісус шокував слу-
хачів синагоги, прочитавши проро-
цтво про Себе з Книги Ісаї і заявив-
ши: «Сьогодні збулося Писання, яке 
ви почули!» (Лк.4:21). Дивна річ, 
люди читають Писання, знають (ві-
рять), що має прийти Месія, і, на-
певно ж, чекають Його… Але, вияв-
ляється, ніхто не чекає, що Він при-
йде саме «сьогодні». Цікаво, а як на 
цьому фоні виглядаємо ми — ті, хто 
«чекає» на другий прихід Христа?

Коли захворів Лазар, Ісус не 
прийшов, щоб його зцілити (Ів.11). 
Він міг прийти, але не прийшов. Ла-
зар помер. «Коли б, Господи, був Ти 
отут, то не вмер би мій брат...» — 
сказала Марта й додала: «Знаю, що 
в воскресіння останнього дня він во-
скресне». Помічаєте тут той самий 
принцип? Наша віра, чомусь, силь-
на, тільки коли йде мова про «вчо-
ра» і про «завтра». Ми можемо з ве-
ликою вірою сказати, що «колись» 
Бог нас благословляв і що «колись» 
Бог відповість на наші молитви. Та 
часто — не маємо сили правильно 
відреагувати на труднощі, які при-
йшли «сьогодні». «Я — воскресіння 
й життя, — каже Ісус. — І Я сьогодні 
тут!»

Одні люди тільки й розповіда-
ють про те, як Бог у великій силі ді-
яв «за нашої молодості», які були 
чудеса, знамена, молитви, богослу-
жіння — але все це колись давно... 
Інші — проповідують про те, що ще 
буде пробудження, Бог зіллє «піз-
ній дощ», будуть каятися люди й на-
вертатися від грішних справ — але 
все це колись пізніше. Коли чую та-
кі розмови, у мене виникає тільки 
одне питання: «А що ж сьогодні? 
Адже я живу не вчора і не завтра!» 
І відповідаю сам собі: «Ісус Христос 
вчора, сьогодні і навіки Той Самий». 
Немає виправдання тим, хто тільки 
тужить за минулим, і тим, хто тіль-
ки мріє про майбутнє. Тому що сьо-
годні нам дані унікальні можливості 
(а для кожного часу вони по-своєму 
унікальні), щоб зростати, служити й 
виконувати Велике Доручення Ісуса 
Христа!

Сьогодні все залежить від нас! 
Нашої справи за нас не зроблять ні 
наші попередники, ні наші нащад-
ки. Тому що «сьогодні» — це наш 
час!

Як же мені подобається Євр.13:8! 
Не стільки «вчора» чи «навіки», 
скільки «сьогодні — Той Самий». 
Бо «сьогодні» — це означає тут і за-
раз. Він — саме зі мною, саме в мо-
єму житті, саме в моїй епосі — Бог 
Авраама, Ісака і Якова. Бог Давида, 
Даниїла і Іллі. Бог Мойсея, Гедеона 
і Ноя. Бог Лазаря, Марти і Марії. Той 
Самий! Амінь!

Дмитро ДОВБУШ



Бенджамін Франклін народив-
ся в Бостоні. Був 15-ою дитиною в 
бідній сім’ї (всього 17 дітей). Хлоп-
чик закінчив лише два класи, ре-
шту освіти — здобував самостійно. 
З 12-ти років став працювати під-
майстром у друкарні свого брата 
Джеймса, зрештою заснував влас-
ну друкарню. Видавав «Пенсільван-
ську газету» та «Альманах бідного 
Річарда». Заснував Філадельфій-
ський дискусійний гурток ремісни-
ків і торговців «Клуб шкіряних фар-
тухів» (що зрештою переріс в Аме-
риканське філософське товариство), 
а також першу в штатах громадську 
бібліотеку та Пенсільванський уні-
верситет. Займав посаду Головно-
го поштмейстера всіх північних ко-
лоній США. Відіграв ключову роль 
у декларуванні незалежності США. 
Один із авторів американської Кон-
ституції.

За своє життя Бенджамін Фран-
клін опанував кілька професій, ово-
лодів чотирма іноземними мовами, 
винайшов громовідвід, електрич-
ний запал, крісло-гойдалку, біфо-
кальні окуляри, перехід на літній 
час, заклав теорію суднобудування, 
організував вимірювання коорди-

нат течії Гольфстрім. І це ще далеко 
не повний список досягнень цієї ди-
вовижної людини.

Виникає цілком зрозуміле питан-
ня: як же він стільки встигав? Адже, 
по суті, мав стільки ж часу, як і кожна 
людина, — 24 години на добу, 7 днів 
на тиждень... Бенджамін Франклін у 
своїх працях пише, що зіткнувшись 
із гострою нестачею часу, він винай-
шов систему управління часом, яка 
дозволила діяти в кілька разів ефек-
тивніше. Цією методикою широко 
користуються й до сьогодні. Візуаль-
но цю систему можна відобразити у 
вигляді піраміди, а процес її застосу-
вання — як процес будівництва цієї 
піраміди.

1. Головні життєві цінності (чого 
людина хоче від життя)

Спочатку укладається масив-
на основа піраміди, що служитиме 
опорою для всіх інших поверхів. Лю-
дина визначає свої життєві цінності. 
Для когось — це матеріальний до-
статок і впевненість у завтрашньо-
му дні; для іншого — благополучна 
сім’я, любляча дружина і щасливі ді-
ти; ще для когось — слава й високий 
соціальний статус; а ще для когось 
— влада і т. д. Напевно, можна ска-

зати, що для християн головні жит-
тєві цінності спільні — це пізнання 
Бога, вічне життя й служіння людям. 
Етап визначення життєвих ціннос-
тей є найбільш важливим у побудо-
ві піраміди. Якщо на цьому етапі бу-
де допущена помилка (наприклад, 
людина напише: «служіння», а на-
справді їй у глибині серця просто 
хочеться «пошани»), то згодом її не-
минуче спіткає розчарування.

2. Глобальна мета (гідна мета 
творчої людини)

Наступний етап — побудова дру-
гого поверху піраміди, що спираєть-
ся на перший. Виходячи зі складе-
ного списку, потрібно вирішити, чо-
го саме я хочу досягнути — вибрати 
гідну ціль. Наприклад, людина мо-
же вирішити, що найкраще послу-
жить людям, ставши президентом 
України. Важливо переконатися, що 
обрана мета дійсно відповідає всім 
життєвим цінностям, записаним на 
попередньому етапі.

3. Генеральний план досягнен-
ня мети

Далі складається генеральний 
план: які етапи необхідно пройти, 
щоб досягти поставленої мети. На-
приклад, для того, щоб стати прези-
дентом, треба здобути вищу освіту, 
заручитися партійною або фінансо-
вою підтримкою, розвинути оратор-
ські здібності, зберегти незаплямо-

Методика планування часу 
за Бенджаміном 
Франкліном

Бенджамін Франклін (1706 – 1790) — один із «батьків-засновників» 
США, політичний діяч, дипломат, учений, письменник, журналіст, вида-
вець.

Сплануй свій час

Ви ніколи не зможете знайти для чогось час. Якщо вам потрібний час, 
просто візьміть його.

Чарльз Бакстон



ваною репутацію, мати благополуч-
ну сім’ю і т. ін. Так і пишеться план. 

4.  Довгостроковий план
Четвертий поверх піраміди — 

довгостроковий проміжний план 
(на найближчі 5 років) із зазначен-
ням конкретних цілей і конкретних 
термінів. Він складається з відпо-
відей на питання: «Що я можу зро-
бити в найближчі роки для досяг-
нення цілей, намічених в генераль-
ному плані?» Наприклад, якщо лю-
дина планує стати президентом і 
знає, що для цього потрібно мати 
вищу освіту, вона може включити у 
свій план наступний пункт: «До кін-
ця 2020 року закінчити Києво-Моги-
лянську академію за спеціальністю 
«Соціологія та політологія» (це, по-
перше, дасть необхідну вищу освіту, 
по-друге, допоможе завести корис-
ні знайомства). Дуже важливо вка-
зати, досягненню якого саме пунк-
ту генерального плану пос -прияє 
досягнення конкретної мети. Ще 
більш важливо вказувати конкретні 
терміни виконання (якщо людина 
каже: «Коли-небудь я обов’язково 
піду навчатися в університет», вона 
може це відкладати роками й у ре-
зультаті так і не досягти мети).

5. Короткостроковий план
П’ятий поверх — короткостро-

ковий план (від кількох тижнів до 
кількох місяців). Дивлячись на дов-
гостроковий план, людина запитує 
себе: «Що я можу зробити в най-
ближчі тижні або місяці, щоб досяг-
ти тієї чи цієї мети?» Пункти довго-
строкового плану розбиваються на 
більш конкретні завдання. Напри-
клад, пункт: «Закінчити Києво-Мо-
гилянську Академію» можна розпи-
сати так: «Подати документи в Киє-
во-Могилянську Академію», «Про-
йти курси з підготовки до іспитів» 
тощо. Вказуються конкретні терміни 
з точністю до декількох днів.

6. План на день
Складається він, як неважко здо-

гадатися, на основі короткостроко-
вого плану: малі завдання вирішу-
ються цілком за один день, більші 
— розбиваються на частини. На-
приклад, завдання «Подати доку-
менти в Києво-Могилянську Ака-
демію» розбивається на такі під-
пункти: «З’ясувати, які документи 
й кому треба подати», «Оформи-
ти необхідні документи», «Відпра-

вити документи», «Переконатися, 
що документи отримані» (кожен із 
яких можна призначити на окремий 
день). Бажано вказувати час вико-
нання для кожного завдання.

Зрозуміло, усі ці плани аж ніяк 
не є чимось незмінним — навпаки, 
рекомендується регулярно перегля-
дати їх: план на день швидше за все 
буде змінений кілька разів протягом 
дня; короткострокові плани реко-
мендується переглядати що один-
два тижні; довгострокові плани по-
винні переглядатися раз на чотири-
шість місяців; генеральний план 
слід переглядати раз на рік. Раз на 
рік рекомендується критично по-
глянути й на поставлену глобальну 
мету — чи приваблює вона вас як і 
раніше? Чи не хочеться внести якісь 
корективи? Іноді варто спробувати 
переосмислити життєві цінності.

У межах одного дня використо-
вується інший спосіб управління ча-
сом. Усі завдання діляться на три 
категорії: першочергові, другоряд-
ні й малозначимі. Як випливає з на-
зви, першочергові — завдання, що 
не терплять зволікання: кров із но-
са, але вирішити! Другорядні — за-
вдання, які також бажано вирішити 
якомога швидше, але не відбудеть-
ся нічого страшного, якщо вони й 
будуть відкладені на день-два (утім, 
якщо зволікати з вирішенням друго-
рядного завдання надто довго, воно 
може перейти в розряд першочер-
гових). Малозначимими вважають-

ся завдання, які треба коли-небудь 
вирішити, але терміни не тиснуть і, 
якщо сьогодні немає часу, можна 
відкласти їх на завтра, на післязав-
тра або на початок наступного мі-
сяця. Протягом дня час розподіля-
ється в порядку пріоритетів: спершу 
— першочергові завдання, коли во-
ни будуть вирішені — другорядні, і 
тільки якщо залишиться час, можна 
взятися за малозначимі.

Якщо завдання не вирішене про-
тягом дня, воно переноситься на на-
ступний день. Якщо ж якась справа 
кочує з однієї сторінки щоденника 
на іншу, так і залишаючись незакін-
ченою — гарненько подумайте, чи 
потрібно взагалі братися за цю спра-
ву? Якщо потрібно — чи впевнені 
ви, що правильно визначили її прі-
оритет? Людина, яка вдумливо пла-
нує свій день, устигає, як правило, 
вирішити всі першочергові завдан-
ня і розібратися з другорядними, а 
якщо пощастить, то й на малозначи-
мі залишається час. Якщо ж невмі-
ло розставити пріоритети, протягом 
дня хапатися то за одне, то за інше 
— часу катастрофічно не вистачати-
ме, і нерідко найголовніша справа 
якраз і залишиться незробленою.

Багато людей, які застосовують 
систему Франкліна, відзначають, що 
вона допомагає значно підвищити 
ефективність роботи — як завдяки 
більш ефективному управлінню ча-
сом, так і завдяки плануванню самої 
роботи.

Щоб зрозуміти ціну року, 
запитай студента, який провалився на іспиті.

Щоб зрозуміти ціну місяця — 
запитай матір, яка народила недоношену дитину.

Щоб зрозуміти ціну тижня — 
запитай редактора тижневика.

Щоб зрозуміти ціну однієї години — 
запитай закоханого, що чекає на свою кохану.

Щоб зрозуміти ціну однієї хвилини — 
запитай людину, яка запізнилася на потяг.

Щоб зрозуміти ціну однієї секунди — 
запитай того, хто втратив близьку людину в автокатастрофі.

Щоб зрозуміти ціну сотої частки секунди — 
запитай срібного медаліста Олімпійських ігор.

Стрілки годин не зупинять свій біг. 
Тому цінуй кожним моментом свого життя.

І — сьогоднішнім днем, як найбільшим даром, 
який тобі даний!

Бернар Вербер, «Імперія ангелів»



Олександр Мельник — герой нашої оповіді — знає, як це серйозно — 
втратити дорогоцінний час. У 27 років йому не було чого доброго згадати 
про своє життя. Це тепер він щасливий, усміхнений та життєрадісний чо-
ловік, батько п’яти дітей, служитель церкви. У нього є власний будинок 
і автомобіль. Але сімнадцять років тому про все це він міг тільки мріяти. 
Ще юнаком Олександр став заручником алкоголю, від якого не міг звіль-
нитися, аж доки Господь не прийшов у його життя.

Народився Олександр 5 серпня 1970 року в селі Липини Луцького ра-
йону Волинської області. Родина хлопчика неодноразово вболівала за 
життя голови сімейства, адже батько Олександра мав неабияку тягу до 
спиртного. Однак мама Сашка, відвідуючи зібрання місцевих християн, 
молилася за свою сім’ю і намагалася виховувати сина в Божій любові.

«Скільки я пам’ятаю свого батька, — розповідає Олександр, — він ви-
пивав. А мама покаялася, коли мені було 10 років. Відтоді вона почала 
відвідувати зібрання і брати мене з собою. Та невдовзі я зблизився з дру-
зями, які курили, пробували спиртне. І разом із ними робив це. Закінчив-
ши училище за спеціальністю муляра, я одразу пішов на роботу. Будував 
житлові будинки, 22 школу та інші споруди в місті. Потім працював у різ-
них будівельних бригадах. Регулярно випивати став у 16 років — і з часом 
все більше втягувався».

Тоді юнак навіть і не замислювався над тим, що вживання алкоголю в 
такому ранньому віці зробить його рабом. Хлопець виростав, але подо-
лати це рабство був безсилий. Він дедалі сильніше занурювався у болото 
алкоголізму. Друзі стали центром життя юнака. Без спиртних напоїв та 
алкоголю ні він, ні його товариші не уявляли своїх молодих років. І це не-
гативно відображалося на його долі.

«Після повернення з армії в одну мить я спіймав себе на думці, що за 
півроку лише один день не випивав. Щодня були друзі, весела компанія 
і, звичайно, випивка. Я ніде довго не міг протриматися на роботі, тому що 
ті, хто випивають, то біди якоїсь нароблять, то на роботу не виходять, то 

Час — абстрактне, але дуже 
близьке нам поняття. У нас є ми-

нуле, теперішнє і майбутнє. І межа 
між ними — коротка мить. А маши-

ни часу, призначені для мандрівок у 
минуле чи майбутнє, — лише наша 
нездійсненна уява. Тому час можна 
прирівняти до стрімкої ріки, яка те-

че в одному напрямку, — не можли-
во ані зупинити її, ані вичерпати, ані 

повернути течію.
Ісак Ньютон, розвиваючи вчення 

Платона та інших античних філосо-
фів, сказав: «Час схожий на порож-

ній контейнер, у який можна по-
класти події, але це контейнер, який 
існує незалежно від того, чи в нього 
щось покладено, чи не покладено».  
І саме безупинність та незворотність 

й визначає цінність часу.
«Якби можна було повернути час 

назад» або «Як шкода, що я змарну-
вав час», — слова, які неодноразово 

ми промовляємо перед кимось чи 
самим собою. Та чому ми так часто 

жалкуємо за тими хвилинами на-
шого життя, яких нам не повернути? 

Український філософ Григорій Ско-
ворода писав: «З усіх втрат втрата 

часу найтяжча».

Свідчення



Національна рада з питань охорони здоров’я повідомляє, що в 
Україні щороку від алкоголю помирає 40 тис. людей. Кожного року на 
облік у наркодиспансери ставлять близько 100 тис. людей, хворих на 
алкоголізм. Насправді ж їх значно більше. Тому алкоголізм в Україні 
набуває ознак національної епідемії. Як стверджує Всесвітня орга-
нізація охорони здоров’я, Україна посідає перше місце щодо вживан-
ня алкоголю серед дітей та молоді. 40% українських дітей у віці від 
14 до 18 років уже систематично вживають алкоголь. Одна шоста 
частина дітей у віці 11 років вже знає, що таке стан алкогольного 
сп’яніння. На 10 тис. людей, госпіталізованих з алкогольним отруєн-
ням, майже 1300 — діти.

не здатні добре працювати. І мене 
постійно звільняли, тому я часто мі-
няв місця роботи».

Та раптом прийшло кохання — 
це почуття, якого не поясниш. Йо-
го треба пережити. Він — 24-річний 
хлопець. Вона — 19-річна дівчина. 
Закохавшись у Лілію, Олександр 
став майстерно приховувати свою 
залежність. Протягом року юнак був 
уважним до своєї коханої. Тому в 
1994 році закохані вирішили поєд-
нати свої долі. Як і кожна дівчина, 
Лілія мріяла про щасливе сімейне 
життя. Виходячи заміж, вона навіть і 
гадки не мала, на що перетвориться 
її дівоча мрія. 

Ось що Олександр розповідає 
про той період: «Коли я зустрічався 
зі своєю майбутньою дружиною, то 
стримував себе — намагався прихо-
дити до неї тверезим. Але пізніше, 
уже після одруження, протримав-
шись певний час, знову став випива-
ти. І згодом — сильно пити. Було та-
ке, що по декілька днів не приходив 
додому. Ходив по хатах, де збирали-
ся п’яниці, і там із ними й випивав, і 
ночував. Коли я приходив після цих 
своїх «походів», то було таке, що 
дружина спересердя й від безсил-
ля била мене. Але я не відповідав їй 
тим же, просто сміявся у відповідь 
на всі її слова та вчинки. Вона час-
то кричала на мене, і я розумів, що 
вона права, але нічого не міг вдіяти, 
бо був рабом гріха. Я думав: «От за-
втра все зміниться. Я перестану пи-
ти, стану кращим. Я змінюся». Не 
раз у серці щиро розкаювався. Уже 
й, справді, хотілося того. Але я нічо-
го не міг вдіяти з собою».

Лілія дедалі більше розчарову-
валася в чоловікові. Пристрасть до 
алкоголю не давала Олександрові 
можливості отримувати постійного 
прибутку. Тому Лілія змушена була 
їздити в Москву на заробітки і не 
раз планувала, що, повернувшись 
додому, одразу ж подасть на роз-
лучення, бо так далі жити було не-
стерпно. Але щось її стримувало.

Глибоко в серці Олександрові хо-
тілося змін, однак він виявився без-
помічним перед алкоголем, який 
день за днем руйнував стосунки в 
родині.  І будь-які спроби боротьби 
із залежністю зазнавали краху.

«У такому борінні минуло три 
роки, — згадує Олександр із болем. 

— Одного разу жінка була в Москві, 
а мене залишила з маленьким си-
ном удома. Але я не глядів сина, 
залишав його самого. І моя мама 
змушена була звільнитися з роботи, 
щоб доглядати малюка, бо я не дбав 
про нього. Вона постійно молилася 
за мене. Їй потрібно було 17 років 
невпинних молитов, аж поки я не 
прийшов до Бога. Сталося це так. То-
ді я чотири дні безпробудно пив і не 
ночував удома. Зрештою, треба бу-
ло йти додому, але я не хотів повер-
татися туди п’яним, тому зайшов до 
Буні (так називають одного чоловіка 
в нашому селі), щоб відіспатися». 

Коли Олександр прокинувся, бу-
ла глибока ніч. Чоловік у серці став 
картати себе за свої вчинки. Він не 

блії Давид каже так: «...До мене по-
клич в день недолі, і Я тебе порятую, 
ти ж прославиш Мене!» (Пс.  48:15). 
Господь почув чоловіка — і став змі-
нювати його життя. 

25 травня 1997 року Олександр 
прийшов на служіння. Він з нетер-
пінням чекав його закінчення, щоб 
привселюдно щиро покаятися у сво-
їх гріхах та віддати Богові все своє 
життя. «Навіть якби всі друзі разом 
прийшли й відмовляли мене, — пе-
реконаний чоловік, — я б їх не по-
слухав, бо це рішення прийшло в 
моє серце від Самого Бога. Саме Він 
вклав у моє серце неймовірне праг-
нення відмовитися від гріха, поки-
нути все й розпочати нове життя. З 
покаянням у серце прийшла неймо-

мав що доброго згадати про себе. 
У ту мить він усвідомив, що нічого, 
крім алкоголю, у цьому житті його 
не цікавило. «Я став згадувати своє 
життя. Мені було 27 років, а я не мав 
чого згадати. Практично все зводи-
лося до випивки, сварки, бійки. І 
мені стало страшно. Раптом при-
йшла чітка ясна думка: «Хто дав тобі 
право так жити? У кімнаті, де ти жи-
веш, не вивітрюється перегар, сто-
милася мати, дружина. Та й ти сам 
стомився». І я заплакав, відчуваючи 
себе неспроможним щось змінити. 
Я усвідомив, що став рабом гріха — і 
сам від нього не звільнюся».  

Чоловік сповз з ліжка і, ставши 
біля нього на коліна, став молитися: 
«О Боже, поможи мені. Я так більше 
не можу!» І коли встав із колін, то 
відчув, що на душі стало легко-лег-
ко, немовби з неї спав якийсь тягар. 
Ця молитва була короткою, але це  
кричало серце, а не розум.

І Бог не міг не звернути уваги на 
молитву Олександра, тому що в Бі-

вірна радість, якої я до того ніколи 
не переживав. Я відчув, що Христос 
реальний, і Він змінює життя. Пока-
явшись перед Богом, я отримав по-
вне звільнення від залежностей. До 
того я 15 років курив і близько 10 
років регулярно вживав алкоголь. 
Я пробував колись кинути курити й 
пити, але мені вдавалося це лише 
на декілька тижнів. А потім усе по-
верталося. А в ту мить прийшла така 
свобода, ніби я ніколи й не пив, і не 
курив. Зникло саме бажання. Усе це 
стало для мене чужим. Я не думав 
що Бог може так зробити, але вмить 
я став іншою людиною всередині й 
реально відчув це».

Тепер Олександр упевнений, що 
Бог, як ніхто інший, турбується про 
щасливу долю кожної людини. Тре-
ба лише щиро звернутися до Нього, 
не розумом, а відкритим серцем.

Роман Лавренчук, 
Галина Фурман



Зазвичай на Новий рік ми бажа-
ємо один одному щастя, здоров’я, 
достатку, миру, радості, натхнення, 
щоб збулося все, про що мріємо. 
А яке найважливіше побажання у 
Новому році дати християнам? Що 
хотів би побажати Сам Ісус Христос 
Своїм щирим послідовникам (тобто 
учням)? Напевно, що сьогодні більш 
актуального й важливого побажан-
ня нема, як саме вірш із Євангелії 
від Івана, 13:34: «Нову заповідь Я 
вам даю: Любіть один одного! Як Я 

Любіть один одного!
вас полюбив, так любіть один одно-
го й ви! По тому пізнають усі, що ви 
учні Мої, як будете мати любов між 
собою». 

Ознакою останнього часу буде 
саме охолодження любові: «І через 
розріст беззаконня любов багатьох 
охолоне» (Мт.24:12). І це діагноз не 
тільки для людей цього світу, а сто-
сується, насамперед, саме тих, хто 
називаються іменем Ісуса Христа 
(тих, хто Христові). Бо в цьому світі 
ми знаємо, яка любов. Принаймні 

не така, про яку заповідав Христос.
Попри всі духовні досягнення, 

проекти, плани, дарування Духа в 
церкві, понад усім є любов. Хоч це 
багатьох, буває, й дратує, бо біль-
ше доводиться нам лише чути про 
любов, аніж бачити її на практиці 
такою, як заповідав Христос. Якщо 
це так, то тим більше варто знову й 
знову нагадувати про цю найголо-
внішу заповідь Христову. 

Цитую слова ап. Павла про лю-
бов із 1-Кор.13:1-3: «Коли я говорю 

Біблійні поради



мовами людськими й ангольськи-
ми, та любові не маю, то став я як 
мідь та дзвінка або бубон гудячий! 
І коли маю дар пророкувати, і знаю 
всі таємниці й усе знання, і коли 
маю всю віру, щоб навіть гори пере-
ставляти, та любові не маю, то я ні-
що! І коли я роздам усі маєтки свої, і 
коли я віддам своє тіло на спалення, 
та любові не маю, то пожитку не ма-
тиму жодного!» Це доводить те, що 
Божа любов, яка в нас, значно ви-
ща пророцтв, віри, яка рушить гори, 
знання і таїн.

А хіба добрі справи не є ознакою 
того, що в нас присутня Божа лю-
бов? Виявляється, що навіть благо-
чинства ближньому, навіть пожерт-
ва своїм життям чи маєтками без 
любові – ніщо! Виходить, що можна 
жертвувати й без любові. Далі апос-
тол розкриває по пунктах, які скла-
дові Божої любові, що повинна бути 
в нас: «Любов довготерпить, любов 
милосердствує, не заздрить, любов 
не величається, не надимається, не 
поводиться нечемно, не шукає тіль-
ки свого, не рветься до гніву, не ду-
має лихого, не радіє з неправди, 
але тішиться правдою, усе зносить, 
вірить у все, сподівається всього, 
усе терпить! Ніколи любов не пере-
стає!» (1Кор.13:4-8). 

Отже, можна робити добро, 
жертвувати, але при цьому гордити-
ся, принижувати, гніватися, хвали-
тися собою й своїми добрими спра-
вами. 

Божа любов, що в нас, неприміт-
на, скромна, тиха й покірлива, не 
криклива, без осудження. Вона на-
повнена співчуттям, милосердям, 
прощенням, благословенням. Бог 
любить, бо Бог є любов! Він не мо-
же чинити інакше. Христос заповів: 
«Як Я вас полюбив, так любіть один 
одного й ви!» Як Він полюбив? «А 
Бог доводить Свою любов до нас 
тим, що Христос умер за нас, коли 
ми були ще грішниками» (Рим.5:8). 
«Любов Божа до нас з’явилася тим, 
що Бог Сина Свого Однородженого 
послав у світ, щоб ми через Нього 
жили. Не в тому любов, що ми по-
любили Бога, а що Він полюбив нас, 
і послав Свого Сина вблаганням за 
наші гріхи. Улюблені, коли Бог по-
любив нас отак, то повинні любити 
й ми один одного!» (1Ів.4:9-11).

«Ми з того пізнали любов, що 

душу Свою Він поклав був за нас. І 
ми мусимо класти душі за братів!» 
(1Ів.3:16). Згідно з цією заповіддю, 
еталон Божої любові занадто висо-
кий, щоб ми її досягли й могли по-
класти душу свою за брата. Тому 
дехто поміркує й скаже, що такої 
любові нам не здобути і не варто 
навіть робити спроби. Але важли-
во зрозуміти, що не варто міркувати 
так, що ми мусимо одразу достриб-
нути до цієї найвищої планки й по-
класти душу свою за когось, як зро-
бив Христос. Якщо поміркувати, то 
це навіть не планка, яку треба пере-
стрибнути, а це шлях по східцях. Не 
намагайся одразу опинитися на вер-
ху сходів, зроби перший крок, а по-
тім будеш знати, як зробити другий, 
третій — і так далі. А ці кроки — що-
денний подвиг віри заради Христа, 
наша постійність у тій справі, що нам 
доручив робити Христос. Можливо, 
це щось таке маленьке й незначне 
в очах наших і ближнього, але воно 
неодмінно є складником любові, а 
тому важливе й необхідне в досяг-
ненні найвищого показника Божої 
любові. Без цього маленького не 
буде більшого й великого. Якоюсь 
мірою це може нам здатися навіть 
рутиною, коли доводиться робити 
щодня те ж саме, тому приходить 
знемога й докір: скільки ж можна? І, 
на жаль, багато хто, розпочавши до-
бру справу, здався, бо не зрозумів, 
що ця його праця в Божому проекті, 
у складнику Божої любові. 

«Послухом правді очистіть ду-
ші свої через Духа на нелицемірну 
братерську любов, і ревно від щи-

рого серця любіть один одного…» 
(1Петр.1:22). Російський переклад 
подає слово «ревно», як постій-
но (постоянно). «Це Я вам заповід-
ую, щоб любили один одного ви!» 
(Ів.15:17).

На закінчення варто згадати про 
заповіді Господні, що стосуються сі-
мейних стосунків. Коли бажають 
щастя, часто додають «сімейного 
щастя». А щоб воно було, важливо 
виконати Слово Боже: «Чоловіки, 
любіть своїх дружин, як і Христос 
полюбив Церкву, і віддав за неї Се-
бе!» (Еф.5:25). Якщо апостол напи-
сав це саме для чоловіків, напевно, 
що саме це є найважливішим і саме 
те, у чому чоловіки, так би мовити, 
кульгають. Щодо жінок, то не напи-
сано любити чоловіків, а написано, 
щоб вони були покірними, бо саме в 
цьому їхня найбільша вада ще з ча-
сів Едему. Єва зробила свавільний 
вчинок непокори, навіть не пора-
дившись зі своїм чоловіком. Лише 
поставила його перед фактом гріха, 
результатом свого діалогу зі змієм. 
Адам, мабуть, настільки був зачаро-
ваний красою Єви, що так само взяв 
участь у непокорі Богові. Ісус Хрис-
тос ціною Своєї крові виправив (зда-
валося, фатальну) помилку перших 
людей. Нині через Його жертву ко-
жен може досягти єдності зі святим 
Богом і ввійти в святий Едем. І цей 
Едем може прийти (і повинен при-
йти!) у сімейні стосунки християн, у 
яких на першому місці стоять запо-
віді Христові й головує Сам Христос.

Геннадій АНДРОСОВ

* * *
Багато в час відносної свободи
Великих і маленьких богословів
Досліджують, дискусії проводять:
Яким є Бог, Всесильний Бог любові?
Навколо них — самотні вбогі люди,
Які не бачать сенсу далі йти,
Яким ще трохи болю й самоти —
Фатальний крок у морок, у нікуди.
Кому потрібні суперечок дзвін, 
Вчення химерні, мудрий богослове?
Що маєш ти? Чим допоможеш їм?
Ти — мідь дзвінка без сили і любові.

Віка Яричевська



Уміння жити в благополучні й у 
складні періоди

Практичне християнство



У Бога є мета, є великий план 
для нашого життя. І всі люди мо-
жуть стати частиною цього плану. 
Вона полягає в тому, що ми створе-
ні, щоб бути образом Бога й діяти в 
ім’я Боже, впливаючи на людей тією 
владою, яку Бог дав нам. 

Але часто стається так, що ми 
стикаємося в житті зі складними об-
ставинами й не знаємо, як діяти й 
куди вирушити. Можливо, хтось із 
нашої сім’ї чи наших друзів розча-
ровує нас, і нам здається, що ми все 
втратили у своєму житті. Ми мали 
мрію чи бажання і, не досягнувши 
цього, втратили бажання жити. Що 
робити, коли ти потрапив у склад-
ний період свого життя?

Такі періоди обов’язково трапля-
ються в житті людей, навіть людей 
Божих, які мають серйозні стосунки 
з Господом. До того вони чітко зна-
ють суть свого життя з Богом, і рап-
том усе втрачає зміст — і вони відчу-
вають, що немає сенсу бути вірую-
чим. І в той момент актуальним для 
кожного з нас може стати приклад 
життя Йосипа, який ніби промовляє 
до нас: «Коли все, здається, втрати-
ло свій сенс, все одно будь вірним 
Господу».

З ним — Бог
Йосип потрапив у складну ситуа-

цію. Він отримав відкриття від Бога, 
що його рідні, його сім’я поклонять-
ся йому. І родина Йосипа не зрозу-
міла. Згодом брати продали його 
в рабство. Йосипа купив чиновник 
Потіфар, який займав досить високу 
посаду в Єгипті. І незабаром цей чо-
ловік виявив, що цей раб відрізня-
ється від інших рабів. Ні один з них 
не заслуговував довіри, не був кра-
щим за інших, але про Йосипа сказа-
но, що Потіфар побачив, що Господь 
був із ним і давав йому успіх у всьо-
му, що той робив. Цей чоловік не 
знав Бога, але зумів визначити, що 
з цим рабом пробуває істинний Бог. 
Ти йому даєш підмітати — і він ро-
бить це краще від усіх інших. Якщо 
ти доручаєш йому охороняти, то він 
охороняє краще від решти. Ти вима-
гаєш від нього бути відповідальним 
та дисциплінованим — і він такий. 
Ти довіряєш йому виконати певне 
завдання — і він виконує його так, 
як ніхто інший. Завдяки цьому язич-

ник, який не знає Бога, бачить Бога 
в цій людині. Він не просто каже, що 
ця людина успішна, а констатує: «З 
ним Бог! Цей раб особливий не то-
му, що він чимсь відрізняється від 
інших. Він особливий тим, що істин-
ний Бог із ним». Це означає бути ві-
руючим — бути простою людиною, 
яка служить особливому Богові; 
звичайною людиною, яка слухає не-
звичайного Бога.

Спробуємо перенести цю ситуа-
цію в сучасний вимір. Ми не прода-
ні в рабство, але, йдучи на роботу чи 
навчання, потрапляємо в середови-
ще невіруючих людей. Ми опиняє-
мося в ситуаціях, у яких не хотіли б 
опинятися. Хотіли, наприклад, пра-
цювати викладачем, але опинили-
ся на будівництві, бо не змогли зна-
йти відповідної роботи. І питання 
тут полягає в тому, як ти поводишся 
на своєму робочому місці, серед не-
віруючих, як ти працюєш? Чи є ти в 
цьому вірним Богові?

Люди, які знають мету свого жит-
тя і знають, що повинні виявляти об-
раз Божий, живуть не так, як живуть 
всі інші. Вони мають зовсім інше 
ставлення до навчання, до праці. То-
му і в школі, і на робочому місці від-
різняються від інших своєю старан-
ністю та відповідальністю. Завдяки 
цьому невіруючі люди бачать, що з 
ними Бог.

На жаль, у наших церквах дуже 
багато людей не зрозуміли цієї іс-
тини. Тому якщо ти попросиш тако-
го чоловіка забити цвях, то він йо-
го зігне. Якщо попросиш охороня-
ти — він засне. Якщо він навчається 
— то не складе іспиту. І все, що він 
робить, виходить якось недоладно. 
Що зробити з такою породою віру-
ючих? Час пробудитися! Ви повинні 
стати іншими! Ви повинні насліду-
вати приклад Йосипа, бо ви не ма-
єте права бути безвідповідальними, 
слабкими, аморфними. Ви повинні 
показати відмінність, цим самим 
відділивши себе від світу, у якому 
ви перебуваєте, навіть якщо з вами 
чинять несправедливо.

Залишайся вірним у часи неспра-
ведливості

Дружина Потіфара несправед-
ливо звинуватила Йосипа — і раб 
опиняється у в’язниці. Скоро і на-

чальник тюрми також зауважив, що 
з усіх ув’язнених — із одним Бог. Він 
теж не знав Бога, але знав, що Він є з 
цією людиною. Віруючі люди займа-
ють особливу позицію навіть тоді, 
коли їм важко. Люди Божі попере-
ду навіть тоді, коли проходять через 
важкі періоди у своєму житті. Люди 
Божі мають що сказати цьому світо-
ві навіть тоді, коли справи йдуть по-
гано. Вони завжди голова, а не хвіст. 
І ти один із таких. Ти зрозумів та 
прийняв своє призначення в цьому 
світі — бути віруючим, вірним і ви-
явити свою віру через власне життя.

Якщо ти християнин, ти повинен 
робити свою роботу бездоганно. 
На мою думку, кожен християнин 
до тридцяти років має досконало 
оволодіти своєю професією. Якщо 
ти копаєш траншеї, то до тридцяти 
років маєш копати їх краще від усіх. 
Якщо я забиваю цвяхи чи рубаю 
дрова, то маю стати таким спеціа-
лістом, якого важко знайти серед ін-
ших людей.  Та чомусь ми часто від-
діляємо своє повсякденне життя від 
нашої віри. Наша віра залишена для 
недільного служіння. А протягом 
тижня ми боремося за виживання, 
як язичники. Візьми Ісуса з собою в 
школу, на фабрику, на завод — туди, 
де ти заробляєш на життя, і будь го-
ловою, а не хвостом, будь першим, 
а не останнім. Шукай у своєму житті 
те, що необхідно змінити.

Слухай тих, хто поставлений над 
тобою

Часто до мене підходять молоді 
люди й запитують: «Як мені пізнати 
волю Божу для свого життя?» Я від-
повідаю: «Читай Біблію». Вони ка-
жуть, що прочитали, але щодо влас-
ного життя не змогли визначитися. 
Тоді я кажу: «Слухай батьків». Після 
цих слів часто на мене спрямовуєть-
ся здивований погляд, мовляв, до 
чого тут батьки, я шукаю відповіді 
від Господа. Тоді я пояснюю: «Авто-
ритет Божий у нашому житті пере-
дусім діє через батьків». Ти вчишся 
в школі — підпорядковуйся вимо-
гам дирекції та вчителів. Ти працю-
єш — слухайся свого керівника. Ти 
водій — дотримуйся правил і з по-
вагою стався до поліції. Воля Божа в 
нашому житті передається через на-
ших прямих керівників, незалежно 



від того, віруючі чи невіруючі вони. 
Писання каже, що якщо ти слухаєш 
того, хто стоїть над тобою, то слуха-
єш Бога і шануєш Його авторитет.

Апостол Іван каже: «Як ти можеш 
стверджувати, що любиш Бога, Яко-
го не бачиш, якщо не любиш людей, 
яких бачиш?» Так само якщо ти ка-
жеш, що шануєш Бога, але не шану-
єш людей, якщо ти стверджуєш, що 
слухаєш Бога, але батьків не слуха-
єш, пастора не слухаєш, учителів не 
слухаєш, начальника не слухаєш, 
нехтуєш законами держави, то про 
яку пошану та слухняність можна 
говорити? Я можу впевнено ствер-
джувати, що ти ніколи не зустрінеш-
ся з Богом і не почуєш від Нього пря-
мої відповіді щодо власного покли-
кання, поки не будеш слухати тих 
людей, яких Він посилає у твоє жит-
тя. Тобто — не слухаючись людей, ти 
не слухаєшся Бога.

Утікай від гріха
Історія складних періодів життя 

Йосипа вчить нас ще одному: коли 
тобі дуже важко в житті, коли тобі 
здається, що мрія твого життя при-
речена, залишайся моральною лю-
диною. В аморальному світі, у світі 
спотвореному та деградованому, 
Йосип стикнувся з ситуацією амо-
ральності. Біблія свідчить, що дру-
жина господаря дому звернула ува-
гу на Йосипа. Вона стала зваблюва-
ти його й спонукувати до інтимних 
стосунків із нею. Не забуваймо про 
те, що Йосип був рабом. І він міг би 
скористатися цим як шансом для по-
ліпшення свого життя. Це було вели-
чезне випробування, але погляньте 
на поведінку цього раба. Вона може 
видатися недалекоглядною та на-
ївною, але він втікає від чужої дру-
жини, оскільки в його мисленні є 
стержень, який не похитнувся в цьо-
му випробуванні. Він каже (ось яке 
мислення віруючої людини): «Як я 
можу вчинити таке велике зло і згрі-
шити перед Господом?»

«Йосипе, чи ти не бачиш, що Бог 
тебе залишив? Хіба ти не бачиш, що 
сім’я продала тебе? Бог, Який обі-
цяв, що ти станеш кимось, допустив 
те, що ти став рабом у чужій країні, 
і більше нічого тобі не світить? Ти ж 
молодий, це шанс для твого жит-
тя! Спробуй жити, як усі. І коли ти в 
Єгипті — будь як єгиптянин», — та-

кими могли б бути оправдання. Та 
Йосип сказав: «Ні, Бога я не зраджу! 
Бога я не залишу. Я не знаю, чому 
перебуваю тут, я не розумію, чо-
му став рабом, чому брати зрадили 
й продали мене. Але від Бога я не 
відмовлюся. Я не проміняю Бога на 
аморальний вчинок». 

Якщо ти не зберігаєш своєї чи-
стоти, якщо ти не поєднуєш свою 
моральність із Богом і вірою в Ньо-
го, цей світ поставить тебе в безліч 
ситуацій, у яких ти не зможеш всто-
яти. Тому я закликаю вас зберігати 
свій моральний статус. Господь ці-
нує нашу чистоту. Твоя моральна чи-
стота має набагато більше значен-
ня, ніж успіх у цьому світі. Твоя мо-
ральна чистота має набагато більше 
значення, ніж гроші, які ти можеш 
заробити, ніж вигода, яку ти можеш 
отримати. Ти залишаєшся з Богом, 
якщо зберігаєш себе чистим. Якщо 
ж ти відкидаєш моральність, то від-
кидаєш Бога.

Йосип втікав від жінки, яка хоті-
ла звабити його. Так, це спричини-
ло певні труднощі в його житті, але 
його чистота була збережена. Ма-
ло хто з віруючих людей хоче зане-
чиститися. Вони не шукають гріха. 
Але багато з тих, кому не вдалося 
зберегти своєї чистоти, проводили 
надто багато часу з тим, з ким не 
слід було. Йосип прийняв рішення 
більше не спілкуватися з цією жін-
кою. Те ж саме повинні робити ми, 
пам’ятаючи, що диявол існує, і він 
не заспокоїться, поки не зведе тих, 
хто хоче йти за Богом. Тому не про-
водь часу з тим, з ким не слід його 
проводити, бо потрапиш в пастку, з 
якої буде дуже складно вибратися. 
Так, втікати соромно, але це мудро. 
Бог хоче, щоб ти залишився з Ним і 
належав Йому.

Будь із Богом у часи успіху
Після того, як Йосип успішно 

пройшов складний період свого 
життя, після того, як став першим 
номером як раб і першим номером 
як в’язень, його було приведено 
до фараона. Велика проблема ви-
никла у фараона, і знайшлися такі 
люди, які донесли цареві, що в йо-
го країні є особлива людина, через 
яку прийде рішення цієї проблеми. 
І це раптове піднесення не спонука-
ло Йосипа до гордості. Перше, що 

він зробив, поставши перед фарао-
ном, — засвідчив йому та його ото-
ченню про Бога. Він сказав: «Не я, 
а Бог — рішення вашої проблеми». 
Настав час, коли Єгипет від корони 
й до самого низу зміг почути, що є 
живий Бог!

Християни, які знають істинну 
мету, ради якої живуть, не втрача-
ють можливості засвідчити про Бо-
га, Який вирішує навіть найскладні-
ші проблеми. Бог спасає нації, Він 
— надія народів. Йосип не думав, 
як можемо думати ми: «О, тільки 
б не дізналися, що я віруючий. На-
решті ж переді мною відчинилися 
двері до високого становища! Як-
що дізнаються про мою причетність 
до віри, то можуть відмовити мені в 
цьому. Якщо дізнаються, що я віру-
ючий, мене не будуть так цінувати, 
мені не будуть відповідно платити, 
не будуть поважати, не будуть слу-
хати мене».

Та якщо ти хочеш жити з метою, 
хочеш виконати своє призначення в 
житті — свідчи про Ісуса. Якщо бу-
деш благословенним, якщо в тебе 
все виходитиме — свідчи про Ісуса. 
Використовуй для цього різні мож-
ливості. Залежно від ситуації та осо-
бливостей характеру, розповідати 
людям про Бога можна у формі дис-
кусії, глибокого аналізу Біблії або ж 
короткого свідчення про своє жит-
тя. Але, увага, історія вашого мину-
лого, якою б надзвичайною й дра-
матичною вона не була, не повинна 
бути яскравішою й драматичнішою, 
ніж твоє життя з Богом. Можна зві-
щати про Бога, запрошуючи людей 
в церкву, налагоджуючи тісні вза-
ємостосунки з ними або ж служачи 
їм матеріально та духовно.

Тож чи у твоєму житті все погано, 
чи навпаки — все добре, не втрачай 
з-перед очей мети свого життя. Не 
забувай Бога, залишайся вірним Йо-
му. Будь чистим перед Господом. Ти 
знаєш свої слабкі місця. Ти знаєш ті 
пропозиції диявола, перед якими 
можеш не встояти. Подумай, що ти 
робиш для того, щоб уникнути їх у 
своєму житті, щоб бути вірним Гос-
поду, тому що мета твого життя — 
відображати Бога, і Його авторитет 
у тобі повинен впливати на цей світ.

Дору КИРДЕЙ,
пастор, Молдова



Сумніваюся? Так. Вірю? Так!
Герой віри— це не той, кого ні-

коли не навідують сумніви. Але той, 
хто, долаючи сумніви, вірить і на-
діється, і любить Того, Хто очікував 
і очікує довіри в найбільш нелогіч-
них, найбільш незрозумілих, най-
більш похмурих, на наш погляд, си-
туаціях та обставинах…

Віра була потрібна Ноєві, щоб, 
долаючи сумніви, будувати ковчег. 
Особливо в той час, коли більшості 
невідомі були такі явища, як злива 
та потоп. У той час, коли громадська 
думка майже всієї цивілізації завда-
вала ударів у саму серцевину довіри 
Йому: «Чи справді так Бог звелів?» 
— Ной все ж довірився Йому, а не 
своїм страхам…

Віра потрібна була патріарху Ав-
рааму, щоб, долаючи сумніви, віри-
ти в Його обітницю про народження 
довгожданого рідного сина-спадко-
ємця. Особливо в той час, коли Він, 
підтверджуючи Свою обітницю, од-
разу ж змальовує картину непри-
глядного майбутнього внуків і прав-
нуків Авраамових — чотириста ро-
ків рабства. Особливо в той час, ко-
ли довелося вести сина на гору для 
жертвоприношення. «Господь на-
гледить жертву…» Але Авраам все 
ж довірився Йому, а не своїм стра-
хам, які волали: «Чи справді так зве-
лів Бог?»

Віра потрібна була вождеві Мой-
сею, щоб, долаючи сумніви, вірити 
Його обіцянці, що Він може вивес-
ти з рабства єгипетського півтора 
мільйона людей. Вивести, годувати, 
поїти, вести й увести в Ханаан, не-
зважаючи на постійні нарікання та 
недовіру народу. Ось загинуло де-
кілька сотень, а потім кілька тисяч, а 
потім ще кілька десятків тисяч. «Чи 

справді так звелів Бог?» Та Мойсей 
усе ж довірився Йому, а не своїм 
страхам…

Віра потрібна була судді Гедео-
ну, щоб, долаючи сумніви, все-таки 
вий ти з трьомастами воїнів із тру-
бами, порожніми глечиками та сві-
тильниками проти добре озброє-
ної армії агресорів, яка складалася 
з кількох десятків тисяч воїнів. «Чи 
справді так звелів Бог, що саме трис-
та людей, а не триста тисяч?» Та Ге-
деон все ж довірився Йому, а не 
своїм страхам… 

Віра потрібна була цареві Дави-
ду, щоб, долаючи сумніви, вірити, 
що одного разу він стане царем Із-
раїлю, як і було обіцяно Богом через 
пророка Самуїла в день помазання. 
«Чи справді так звелів Бог? Я ж ро-
ками змушений переховуватися, 
втікати, виживати в горах і прощати 
цьому одержимому владою старо-
му, своєму тестю?» Але Давид усе 
ж довірився Йому, а не своїм стра-
хам…

Віра потрібна була пророку Іл-
лі, щоб, долаючи сумніви, вірити, 
що навіть після щедрого поливан-
ня жертви й дров водою, вогонь із 
неба зійде — і Він прийме жертву, в 
той час, як слуги ідеології більшості 
біснувалися перед ним. «Чи справді 
так звелів Бог?» Але Ілля все ж до-
вірився Йому, а не своїм страхам…

Віра потрібна була Іванові Хрес-

тителю в тюрмі, щоб в очікуванні 
страти, долаючи сумніви, вірити, що 
Він і є Месія. «Чи справді так звелів 
Бог? Чи Ти Той? Чи чекати нам іншо-
го? Відпустити змучених на свобо-
ду? Не мене? Не зараз?» Але Іван 
все ж обрав довіритися Йому, а не 
своїм страхам…

Віра потрібна мені, щоб, долаю-
чи сумніви, вірити, надіятися і лю-
бити Того, Хто, як здається, вима-
гає й очікує неймовірного від мене, 
слабкої, схильної до сумнівів та без-
захисної людини. «Чи справді так 
звелів Бог?» Це і є природа сумніву, 
природа спокуси. Але ми не само-
тні. З нами хмара свідків, які, здо-
лавши всі свої сумніви силою Того, 
Хто їх полюбив, обрали бути вірни-
ми Йому, а не своїм страхам…

Чи сумніваюся я? Так. Чи боюся? 
Так!.. Але все-таки з дня в  день учуся 
довіряти Йому знову й знову… Що-
дня… Кожного нового дня — долаю-
чи свої сумніви й страхи. Він справді 
так звелів… Бо Він є правда. «Вірний 
Бог, Який не попустить, щоб ви ви-
пробовувалися більше, ніж можете, 
але при спробі й полегшення дасть, 
щоб знести могли ви її».

Тарас ДЯТЛИК,
м. Рівне



Олександр Головій: 
згадуючи місіонерські дороги

Перша поїздка. Сибір — 1990
Коли прийшла свобода для проповіді Євангелії, молодь 

стала використовувати всі можливості, щоб свідчити про 
Ісу са Христа. Ми й раніше свідчили, але в 1990-х з’явилися 
найбільш сприятливі обставини.

Я завжди мав бажання проповідувати Євангелію. Ще 
більше воно запалювалося, коли чув розповіді братів, які 
поверталися з місіонерських полів. Завжди мріяв, щоб і са-
мому поїхати. Пам’ятаю, навіть дехто з нас давав Богу обі-
тницю, що до 25 років не буде одружуватися, а повністю 
присвятить молодість Йому. Зрештою, я одружився у 28.

Місіонерськими стежками

Олександр Головій та Віктор Балик.



Тепер, їдучи на місіонерство, лю-
дина знає, що вона матиме хоч дея-
ку матеріальну підтримку. А тоді ми 
могли розраховувати тільки на влас-
ні сили, на власні заробітки. Відпо-
відно, перш ніж їхати, потрібно було 
добре підрахувати всі можливі ви-
трати. Кілька разів я їздив зі старши-
ми братами. Згодом вони перестали 
їздити через певні обставини, тому 
я вирішив сам організувати коман-
ду.

Перша наша самостійна поїзд-
ка була в Іркутськ (Сибір). Там були 
знайомі люди — родичі, церква. До 
речі, щодо першої поїздки, обста-
вини настільки гарно склалися, що 
ми зрозуміли: дійсно, Бог нас бла-
гословляє. Коли зібрав команду, то 
поїхав дізнатися, скільки грошей 
нам потрібно на дорогу. Виявило-
ся — 330 крб. А у мене тільки 200. 
Треба повертатися додому. Раптом 
зустрічаю нашого диякона, питаю: 
«Чи маєш із собою якісь гроші?» Ка-
же: «Маю 130 карбованців». Рівно 
стільки, скільки мені не вистачало! 
То він позичив мені. Але то півбіди, 
адже в касі мені сказали, що квитків 
немає. От іду я по залізничній колії 
і молюся: «Господи, ну невже ж Ти 
не даси нам 7 квитків? Це ж Тобі не-
важко!» Приходжу до каси, касирка 
питає: «Вам купейні чи плацкарт-
ні?» Кажу: «Краще купейні». Вона 
стала сміятися: «Я ж вам казала, що 
взагалі ніяких немає!» Кажу: «Ну, 
давайте тоді плацкартні». — «Ви 
що, не розумієте? Немає квитків 
взагалі!» — «Подивіться добре, має 
бути 7 квитків!» Вона розгортає пе-
реді мною книгу: «Бачите, всі місця 
закреслені!» Я ніби бачу, що все за-
креслено, але стою на своєму: «Має 
бути 7 квитків!» Раптом вона при-
дивляється: «Слухайте, 4 є!» Ми ж 
разом дивилися, я бачив, що місць 
немає, і вона бачила… Я й досі не 
знаю, як Бог це зробив! Кажу: «Має 
бути 7». Вона опускає очі в книгу: «І 
справді, є 7, і всі в одному вагоні…» 
Потім я ще й 8-го квитка взяв у тому 
ж вагоні (ще один брат погодився 
їхати). Бог нас окрилив цим чудом. 
Хоча були й певні перешкоди…

Ми їхали на невизначений час: 
хтось узяв відпустку, хтось відпро-
сився з роботи… Розраховували 
приблизно на місяць. Це був 1990 

рік, червень. Їхали в Ангарськ, але 
помилилися — і вийшли в Іркутсь-
ку. Відстань між ними — десь 40 
км. Нас зустрічають в Ангарську, а 
ми чекаємо в Іркутську. Що робити? 
Телефонів не було, як тепер… Їхньо-
го номера стаціонарного ми теж не 
мали, бо ж думали, що зустрінуть… 
Поки додому подзвонили, поки зна-
йшли номера… Тим часом — пропо-
відуємо на вокзалі, спимо на лав-
ках. Десь добу чи дві довелося по-
чекати, поки за нами приїхали. Ко-
ли черговий раз став проповідувати, 
люди питають: «А хто ви такі?» Ду-
маю: «Я ж розказував десь півтори 
години тому, хто ми й звідки…» І до 
мене дійшло: це ж вокзал, люди по-
стійно міняються. Тоді багато людей 
почули Євангелію.

Цікавий був час. Ми й до влади 
ходили, і вони не знали, що з нами 
робити… Не було й дня без зібран-
ня, а то й по два-три. Багато людей 
каялося. За весь той час ми тільки 
раз з’їздили на озеро Байкал поди-
витися природу, і то вже в останній 
день перед від’їздом. Зустріли там 
якусь делегацію, яка приїхала на 
екскурсію з Якутії. Вирішили для них 
заспівати. Один чоловік напідпитку 
каже: «Скільки живу, то вперше чую 
такі пісні!» Він дав нам свою адре-
су. Хоча, забігаючи наперед, скажу, 
що за весь час перебування в Якутії 
ми так і не потрапили в дім за тою 
адресою. Але то був перший по-
штовх, щоб поїхати туди з Євангелі-
єю, думав: що то за край такий, що 
про віруючих навіть не чули!

Друга поїздка. Якутія — 1990
Згодом я зустрів у Ковелі одного 

чоловіка, який приїхав до родичів з 
Якутії. Познайомилися. Він сам був 
парторгом. Каже: «Ну, не думаю, що 
вас там приймуть», бо після розпа-
ду Союзу в тих краях ще кілька ро-
ків усе тримала партія. Порадили 
нам брати цибулю, часник, теплий 
одяг… Але ж щоб поїхати, треба 
гроші… Ми надіялися заробити 500 
крб, а Бог дав таку роботу, що ми за-
робили 1000. 

Отже, друга наша поїздка, точні-
ше політ, був у Якутію. Це була осінь 
1990-го. Нас — 6 чоловік. Розрахо-
вували бути три місяці. Але я повер-
нувся додому десь через півроку. 

Дехто повернувся раніше, але я му-
сив лишитися на довше, адже люди 
покаялися, були такі, які постійно 
приходили на богослужіння. Поки-
нути їх не можна було. Значно піз-
ніше в тому місті утворилася нема-
ленька церква. Правда, люди звідти 
виїжджають, і віруючих багато ви-
їхало. Але й трохи лишилося.

Прилетіли ми в Якутію, у незна-
йоме місто, о 2-ій годині ночі (м. 
Удачний). Нікого і нічого не знаємо. 
Питаємо, чи є тут готель? Є. Під’їхали 
до нього на таксі, бо ж речей бага-
то — і акордеон, і Біблії, і харчі… А в 
готелі кажуть: «Місця нема!» — «Як 
нема? Хоч дівчат поселіть!» — «Я 
що, неясно сказала? Ви до кого при-
їхали?» — «До всіх людей!» — «То 
й ідіть до людей». Пішли, знайшли 
інший готель — для водіїв. Там ка-
жуть: «Якби самих хлопців, то пусти-
ла б, а так мене не зрозуміють». Що 
ж робити? Сніг падає, мороз — гра-
дусів 10. Ми дістали акордеона — і 
співаємо. Йде якийсь чоловік: «Що 
ви тут робите?» — «Співаємо!» — 
«А чого ви серед ночі тут?» — «Бо в 
готелі немає місця!» — «Як немає?» 
Пішов до них сваритися: «Ви що? 
Ми ж гостинний народ!» Виявилося, 
що він — з профкому. Пішов, спинив 
«швидку», завіз нас до себе в гурто-
житок.

На ранок я пішов домовлятися 
щодо клубу. Вони ніби й не проти, 
щоб ми виступали, але ще трохи бо-
яться, бо ж — 1990-й рік. Пішов у 
партком — дали нам добро, і після 
цього стали вже скрізь приймати. 
Потім, до речі, ми й жили в тому го-
телі, куди нас не пустили. Як вияви-
лося, місця-то були. Навіть дзвони-
ли з місцевого телебачення, хотіли 
зробити передачу «про ту негідни-
цю, що не хотіла прийняти в готель 
наших гостей». Але ми сказали, що 
не хочемо нікому зла. А та жінка цю 
розмову чула. Потім дуже вибачала-
ся, і грошей за проживання не хоті-
ла брати…

Звичайно, влада спочатку сприй-
мала нашу діяльність як культурну 
програму. За наші виступи нам на-
віть іноді пропонували гроші: «А 
скільки ви з нас візьмете?» — «Ми 
не беремо грошей!» — «А, ну тоді 
говоріть, скільки хочете!» Деякі пар-
торги жартували: «Ну, що? Повірить 



партія церкві?» Але й представни-
ків влади торкалася Євангелія. Од-
ну жінку до нас приставили як су-
проводжуючу. На дорогу їй сказали: 
«Нелю, ти дивися, бо воно заразне! 
Дивися, щоб не стала сектанткою!» 
Ми з нею ходили по різних інстанці-
ях і багато спілкувалися. І вона най-
перша покаялася — «заразилася» 
тобто…

Деякі люди нас запрошували як 
земляків. Наприклад, зустріли од-
ного військового, то він як дізнався, 
що ми з Волині, був просто враже-
ний. Виявилося, що той чоловік теж 
із Ковеля і навіть жив у будинку з од-
ним із наших братів.

Потім ми їздили в Іркутську об-
ласть. Але повернулися знову в Яку-
тію і стали стабільно там пропові-
дувати. Жили в місті, але постійно 
об’їжджали окружні села. Там від-
стані дуже великі, по 500 км між на-
селеними пунктами. Де ми тільки 
не проповідували. По військових 

коли я туди приїхав, то думав, що 
чаклуни — персонажі казок. А ви-
явилося, що вони реальні. Я був 
до цього не готовий, адже ніколи з 
ними не стикався. Якось прийшов 
один чоловік. Закінчилася молит-
ва «Отче наш», відкриваю очі, а він 
каже: «Замріть!» —і руками водить 
у повітрі. Стали за нього молитися, 
його заціпило, люди полякалися. Як 
потім виявилося, усі, хто там зібрав-
ся, були чаклунами, і чаклунка нам 
надала безкоштовно приміщен-
ня… Такі люди, було, каялися, але 
згодом верталися до старого. При-
ходив один хлопець, який мав епі-
лепсію. Він шукав допомоги навіть у 
сатаністів, але ніщо не допомагало. 
Побув у нас на зібранні, а потім при-
вів головного сатаніста, щоб із нами 
змагався. Ми цього не знали. Але в 
процесі розмови цей хлопець зро-
зумів, що правда на нашому боці. 
Зрештою, він перестав ходити до са-
таністів і отримав від Бога зцілення.

Одна сім’я нам надала безкоштовно 
квартиру для проживання, а вона й 
досі не в церкві.

9 років добровільного заслання
Зрештою, я зрозумів, що Якутія 

— місце мого служіння, де потрібно 
лишитися. Ця друга поїздка для ме-
не вже не закінчилася, а переросла 
в повноцінне місіонерське служін-
ня. Якщо я і їздив в Україну, то тіль-
ки на короткий час.

Загалом я прослужив понад 9 ро-
ків. На сьогодні там немало церков 
і груп. Більшість із них збираються 
на квартирах. Деякі групи так і не 
мають свого служителя. Вони нале-
жать до союзу Анатолія Боярчука. 
Зараз туди складно поїхати, 6 років 
тому сама дорога забрала в мене 
5000 доларів, а тепер – навіть і не 
знаю.

Коли людина присвячує себе Бо-
гу, то Він про неї піклується. Було 
й таке, що без грошей залишали-

ся, були важкі моменти — не 
стільки матеріально, скільки 
морально. Тепер думаю: якби 
було куди втікати, то, може, й 
втікав би… Але в усіх цих труд-
нощах Бог ніколи не залишав. 
Бог зберіг у багатьох аваріях, 
навіть була аварія на літаку 
при посадці.

Одного разу ми мали леті-
ти на вертольоті в одне сели-
ще. Але був такий мороз, що 
політ відмінили. То ми виріши-
ли хоча б літературу роздати. 
Підходить жінка: «Це ви мали 
летіти?» — «Ми!» Викликали 
вертоліт, ніхто не летить, а ми 
летимо. Там зустрічають, авто-
бус, ресторан. Я кажу братам: 
«Слухайте, напевно, нас із ки-
мось сплутали!» У рестора-
ні садять за окремий столик: 
«Вам яке — біле, червоне?» — 
«Ні-ні, ми не п’ємо!» — «До-

частинах, лікарнях. Я міг прийти в 
будь-яку пору дня й ночі в реаніма-
цію — так головний лікар розпоря-
дився. А екстрасенсів не пускав.

Ми тоді до кінця не усвідомлю-
вали, яка наша кінцева мета. Ми не 
планувати відкривати нові церкви. 
Просто мали велике бажання про-
повідувати Євангелію. Звичайно, 
брак досвіду давався взнаки, і по-
милок багато робили. Наприклад, 

Як я казав, частина нашої коман-
ди поїхала раніше, адже були про-
блеми з фінансами й житлом… Ли-
шився я і брат Володя з Ківерець. 
Уже згодом утворилася місія «Голос 
надії», стали нас трохи підтримува-
ти. А було, що не мали що їсти. Але 
Бог був із нами. Раптом — дзвінок, 
відчиняємо- двері — принесли тор-
бу продуктів: «Бог сказав, щоб вам 
занести!» І то були невіруючі люди. 

Євангелізація під час одного з перших водних хрещень, 1991 р.

бре, значить, ви сьогодні вже відпо-
чивайте, а наступних три дні — роз-
писані. Завтра ви хрестите хрестики, 
ікони. Потім святите хати, потім ді-
тей…» Я перебиваю: «Заждіть, дайте 
нам сказати». Ця жінка-куратор нас 
вислухала й каже: «Ну я й попала…» 
А вона вже з усіма домовилася, ого-
лосила. А як так вийшло? Якось ми 
проводжали когось в аеропорті, за-
співали пісню. Там була ця жінка, 



розпитувала, хто ми, звідки. Ми від-
повіли, що з церкви. А для них церк-
ва — то православна, без варіантів… 
Але я її заспокоїв: «Ви не пережи-
вайте! Ми поїдемо, куди скажете, 
людям пояснимо, і все буде добре».
Поселили нас у гуртожиток, зустрі-
чаю там одну жінку. Розговорилися, 
вона каже: «А в нас удома є симфо-
нія!» Тоді й у віруючих це була рід-
кість. Став розпитувати. Виявилося, 
що її чоловік із Рівненщини, з віру-
ючої сім’ї. Прийшли до них в гості, а 
він каже: «Я думав, що сюди втік від 
Бога, а Він мене й тут дістав!»

Тоді все було простіше, ніж те-
пер. Пам’ятаю, коли їхали в одне 
селище, дорогою порадилися, що, 
мабуть, не будемо закликати до 
покаяння, адже немає служителя, 
який міг би лишитися. І от закінчу-
ємо зібрання, відкриваємо очі після 
молитви, а люди всі стоять навколо 
нас. Їх ніхто не кликав, самі повихо-
дили... І молиться один дядько: «Бо-
же, пошли нам пастора, щоб було, 
як у всіх нормальних людей!»

Якось ми пливли на теплоході, 
співали на палубі… Коли вже сиді-
ли в каюті й обідали, хтось із братів 
каже: «От якби ще риби спробува-
ти!» Через деякий час брат іде по 
коридору, назустріч дитина з паке-
том: «Це вам мама передала». Від-
криваємо, а там риба… До сліз при-
ємно, коли усвідомлюєш, наскільки 
Бог піклується про тебе. Виявляєть-
ся — жінці приснився сон, як ми си-
димо в каюті, граємо на гітарі. І вона 
знайшла ту каюту, яку бачила вві сні, 
впізнала нас — і вирішила передати 
нам риби. Це була взагалі стороння 
людина, ми одне одного до цього 
ніколи не бачили.

Було таке, що на літаках доводи-
лося безкоштовно літати… Прихо-
дять: «Сідай, пожежником сьогод-
ні будеш». Тобто відбувається рейс 
для перевірки пожежної безпеки 
— і треба помічник. То комбікорм 
десь везуть: «Будеш сьогодні супро-
воджуючим». Одного разу стоїмо, 
30 чоловік народу, а в літаку тільки 
кілька вільних місць. Ми з братом 
удвох в армійських кожухах, у ру-
ках чемодани з бобінами (крутили 
фільм «Ісус»). Підходить капітан лі-
така: «Так, солдатики, пішли!» Ми за 
речі й пішли — з усього натовпу взя-

ли саме нас. Було, купував квиток на 
теплохід, кажуть: «Нема місць! Але 
стій, перша каюта вільна!» І я пливу, 
як король, на верхній палубі в од-
номісній каюті першого класу. Я на 
неї грошей не назбирав би… Якось 
я три дні чекав літака, жив практич-
но в аеропорту. Все Біблію читав, 
більше й не було чим зайнятися. 
Гриз галети… Потім мені касирка на-
віть відкрила кімнатку, щоб можна 
було чаю попити. Кличуть мене до 
диспетчера: «А що ви там читаєте?» 
— «Біблію!» — «А чого це ви три дні 
самі читаєте, а нам нічого не роз-
казуєте?» Багато було таких чудес… 
Багато вже й позабувалося.

Мало бути перше хрещення. 22 
чоловіки до хрещення, плюс їхні ро-
дичі — всього біля сотні. А до річки 
далеко їхати — потрібен транспорт. 
У кишені — всього 40 крб., хоча гро-
ші мали передати. Пішов на авто-
базу, просити у директора автобус. 
Зайшли в кабінет, він радиться з ки-
мось: «Слухай, церква просить авто-
бус. Що будемо робити?» — «Та це 
ж благе діло! Оформляй за наш ра-
хунок!» Але я спочатку домовлявся 
за «пазіка», бо думав, що на біль-
шого не вистачить грошей. І тут уже 
ж не будеш казати: «А, якщо безко-
штовно, то давайте нам великого!» 
Нічого не вдієш… Приходить неділя, 
а в призначений час немає автобу-
са. Дзвоню до диспетчера, вона на 
мене кричить: «Ви що? Тож вчора 
був ваш автобус!» Якесь непорозу-
міння… Дзвоню до директора, він 
каже: «Ждіть, якщо немає «пазіка», 
то зараз із рейсу великого автобуса 
зніму і до вас пошлю!» І проблема 
вирішилася! Отак те, що спочатку 
робиться на зло, Бог обертає на до-
бро.

Якось у лікарню потрапила наша 
сестра Сіма. Спочатку дуже бідкала-
ся, а тоді вирішила, щоб була якась 
користь, організувати там богослу-
жіння. Домовилася з лікарями, ми 
прийшли, спілкуємося з людьми. 
А одна жінка стала дуже нарікати: 
«Та де ваш Бог? Я он уже мала виїж-
джати з міста, чоловік, діти поїхали, 
а я ногу зламала!» Я їй відповідаю: 
«От дивіться, Сіма — дитина Божа. 
І Бог каже їй: «Сімо, треба йти в лі-
карню!» — «Навіщо, Боже, я ж здо-
рова!» — «А там є Галина Іванівна, 

якій треба про Бога розказати. Вона 
вже мала їхати, але Я їй ногу зламав, 
щоб вона почула Євангелію!» Вона 
питає: «Справді так було, Сімо?» — 
«Так!» І після цього враз заспокоїла-
ся. Ми повернулися вранці, а вона 
майже цілу ніч читала Біблію. Каже: 
«Я така вдячна Богові, що ногу зла-
мала!» Зрештою, ця жінка покаяла-
ся.

Місія: вчора, сьогодні, завтра
Тоді, на початку 1990-их, люди не 

звертали увагу на те, чи ми живемо 
так, як проповідуємо. Їм було ціка-
во просто почути Євангелію, бо во-
на була довгий час під забороною. А 
сьогодні люди більше дивляться на 
життя християн. Їм цікаво, чи взагалі 
можливо так жити, як ми проповіду-
ємо, чи це просто казка.

Одна з печальних картин Писан-
ня — Лаодикійська церква: «Ти роз-
багатів, ні в чому не маєш нужди…» 
Служіння йде, спів, проповідь, про-
роцтво… Їм було настільки добре, 
що навіть не помітили, що Христа 
нема з ними, що Христос за двери-
ма! Ми, сучасні християни, чимось 
схожі на цю церкву. 

Я ніколи не шкодував, що Бог 
так повів мене. Правда, може, міг 
би тепер щось більше мати, адже 
всю молодість посвятив місії. Але 
мене це ніколи не тривожило. Бу-
ло, у 30-градусний мороз клавіші на 
акордеоні замерзали, але це нас не 
зупиняло. Тепер я, може, й не по-
їхав би на «пассаті» в 60-градусний 
мороз за 1000 км. Розсудив би, що 
це нерозумно, адже на сотні кіло-
метрів нічого немає — ні селища, ні 
заправки. А тоді так не думав, треба 
— сів і поїхав!

Коли ми їхали, то надіялися по-
вністю на Господа. Були недосвідче-
ні, але велике бажання благовістити 
йшло з середини серця. Сьогодні є 
місії, матеріальна підтримка, а охо-
чих людей дуже важко знайти. На-
писано: «Моліть господаря жнив, 
щоб послав працівників на ниву». 
Дослівно в оригіналі: «щоб вирвав 
з корінням». Якщо в людини траки, 
теплиці, заробітки, то її дуже важко 
вирвати… Але Бог і таких може по-
слати!

Підготував
Дмитро ДОВБУШ



«І став народ голосно нарікати до Господніх 
ушей. І почув Господь, і запалав Його гнів, і заго-
рівся між ними Господній огонь, та й пожер їх у 
кінці табору. І народ став кричати до Мойсея. А 
Мойсей помолився до Господа, і погас той огонь. 
І він назвав ім’я того місця: Тав’ера, бо між ни-
ми горів був Господній огонь. А збиранина, що бу-
ла серед нього, стала вередувати, і також Ізра-
їлеві сини стали плакати з ними та говорити: 
«Хто нагодує нас м’ясом? Ми згадуємо рибу, що 
їли в Єгипті даремно, огірки й дині, і пір, і цибулю, 
і часник. А тепер душа наша в’яне, немає нічого, 
тільки манна нам перед очима» (4М.11:1-6).



Коли народ Божий починав ве-
редувати, Божий гнів спадав на них. 
Того разу навіть вогонь з’явився, і 
люди змушені були шукати заступ-
ника. І Мойсей молився до Господа, 
щоб цей вогонь погас. Та особли-
во пильно я хотів би звернути вашу 
увагу на четвертий вірш цього роз-
ділу: «А збиранина… стала вереду-
вати». Якщо перекласти буквально 
з російської, то цей текст звучить: «А 
приходьки, що були між ними, ста-
ли виявляти забаганки». Тобто лю-
ди з інших народів, які жили разом 
з єврейським народом, стали вере-
дувати, і народ Божий підтримав їх. 

Ті люди, які жили з ізраїльським 
народом, повинні були підкорятися 
тому Закону, який Бог дав для ізра-
їльського народу. Для них не було 
винятків у Законі. Вони ставали на 
ту ж релігійно-правову платформу, 
як і народ, поміж якого вони жи-
ли. Вони вийшли разом з Ізраїлем з 
Єгипту. Але настав момент, коли єв-
реї  прогнівили Бога, то й приходьки 
проявили себе.

Вам знайома така картина: ти за-
кликаєш прославити Бога, бо Він ве-
ликий і дивний, та у відповідь чуєш 
тільки поодинокі слова підтримки. 
А як тільки-но, не дай Бог, ти станеш 
нарікати, довкола тебе знайдеться 
купа однодумців, які активно під-
тримуватимуть твою позицію, почи-
наючи від того, що ранок дощовий, 
закінчуючи тим, що наша нездала 
влада теж якимсь чином вплинула 
на те, що цей ранок такий дощовий.

Хоча герменевтично ці місця не 
підходять одне до одного, але мені 
чомусь пригадується уривок із Но-
вого Заповіту: «Отже, ви вже не чужі 
й не приходьки, а співгорожани свя-
тим, і домашні для Бога» (Еф.2:19). 
Проблема людей, які нарікають, 
найімовірніше полягає в тому, що 
вони приходьки. Тобто вони ще в 
повноті не віддалися Господу. Вони 
не належать Йому. Вони ще не осяг-
нули всього того, що дає Господь. 
Приходькам властиво нарікали. Во-
ни порівнюють нинішнє становище 
із вчорашнім днем. І, не залежно від 
того, було це рабство чи свобода, 
знаходять у вчорашньому дні якісь 
позитивні моменти, яких немає те-
пер. Але найгірше, коли їх підтри-
мує народ Божий, ті, яких Бог нази-
ває Своїми.

Писання каже: «А збиранина, що 
була серед нього, стала вередувати, 
і також Ізраїлеві сини стали плака-
ти з ними». Що означає вередува-
ти? Вередлива людина — вибагли-
ва, примхлива, капризна. Вередли-
вий — це той, кому важко догодити. 
Отже, ці люди почали вередувати й 
виявляти свої забаганки. Забаганка 
— це те, без чого можна обійтися. 
Ніхто не каже про те, що Ізраїлеві 
в пустелі було легко. Вони стикали-
ся з різними складними обставина-
ми, іноді не доїдали і не допивали. 
Складно навіть уявити, як увесь цей 
комплекс без відповідної інфра-
структури (пологових будинків, лі-
карень та ін.) міг успішно функціо-
нувати. Але Господь простягав Свою 
руку, виявляючи милість. І ці люди 
не залишалися без Його підтримки. 
Та раптом того необхідного, чого да-
вав Бог, стало замало. Люди стали 
висловлювати свої забаганки й шу-
кати того, без чого в умовах пустелі 
можна було б обійтися.

Як же нам розмежувати, що є 
необхідністю, а що — забаганкою? 
Коли ми одружилися, моя дружи-
на сказала, що треба було б купити 
пральну машинку-автомат. Коли це 
почула моя бабуся, то сказала: «Ти 
ба, яка примхлива попала!» Але на 
теперішній час машинка-автомат — 
це примха чи необхідність? Звичай-
но, це стало необхідністю. Тобто за-
уважмо одну закономірність: те, що 
30-50 років тому було забаганкою, 
стало необхідністю. Тепер ми не мо-
жемо уявити, як раніше люди обхо-
дилися без памперсів, без пральної 
машинки та інших речей? Ми зви-
каємо до цих речей, вони роблять 
наше життя зручнішим і комфортні-
шим. Вони полегшують нашу працю. 
І читаючи 31 розділ приповістей, су-
часні жінки кажуть, що побутова тех-
ніка — це їхні служниці. Натиснув на 
кнопку — і справа виконана.

Тобто час визначає, забаганка це 
чи норма. Також це залежить від ре-
гіону, в якому ми живемо. Напри-
клад, у Запоріжжі маршрутки зупи-
няються лише на зупинках, а в Дні-
пропетровську — спиняються там, 
де ви замовите. Іноді ці замовлення 
переходять межі розумного. Якось 
я чув, як один чоловік сказав: «Спи-
ніться біля третього під’їзду остан-
ньої п’ятиповерхівки». Коли водій 

почув, то сказав: «А може, вас пря-
мо в спальню доставити?!» Такі за-
баганки в людей, які живуть у Запо-
ріжжі, навіть не виникають, тому що 
в них є чіткі обмеження.

Переходячи на біблійний кон-
текст, ми можемо зауважити з цього 
приводу, що ситуація в пустелі — це 
одна ситуація, а ситуація в обжито-
му місті — зовсім інша. І ті, хто жи-
вуть у пустелі, можуть дивитися на 
тих, хто живе в місті, і казати: «Оце 
забаганки!», хоча насправді це мо-
же зовсім не бути забаганкою, бо в 
місті вирує зовсім інше життя.

Як би там не було, але щодня, 
приходячи в магазин чи стикаючись 
із необхідністю щось придбати, ми 
повинні ставити собі питання: «А 
чи це потрібно мені?» У нас підрос-
тає досить вибагливе покоління. 
Покоління, яке стежить за тим, як 
змінюються мобільні телефони, як 
оновлюються ай-пади. І не раз ме-
ні доводилося бачити істерики ти-
нейджерів, які шантажують батьків, 
вимагаючи від них купити нову мо-
дель того чи іншого пристрою, хоча 
вона майже нічим не відрізняється 
від попередньої. Але люди не мо-
жуть розмежувати, що їм необхід-
но, а що просто є забаганкою. Таким 
чином лукавий обманює людей.

Досліджуючи історію, я заува-
жив, що її творцями були люди, які 
мали великі можливості, але зуміли 
розмежувати власні потреби й за-
баганки. І той ресурс, який мав іти 
на забаганки, використали для Цар-
ства Божого. Господь їх благословив 
у цьому. І вони залишилися на сто-
рінках історії як видатні люди.

Чому ми не купуємо собі доро-
гих речей? Тому що ми живемо в та-
кій країні, де не можемо собі цього 
дозволити. І наші обмежені ресур-
си трохи пригальмовують наші за-
баганки. Але якби ми мали більше 
ресурсів (і дехто вже має їх), то як би 
ними розпорядилися? Чи зможемо 
ми розмежувати необхідність та за-
баганки? Чи зможемо ми сказати, 
як ці люди в історії церкви: «Я міг 
би дозволити собі те чи інше, але я 
не буду цього робити, тому що для 
мого нормального життя мені до-
статньо ось цього. А цей ресурс ча-
су, талантів, матеріальних засобів я 
спрямую в Божу справу, яка прине-
се славу Йому».



Тут постає ще одне питання. 
Один пастор з Дніпропетровська, 
у якого семеро дітей, одного разу 
сказав Богові: «Господи, Павло ка-
зав, що вміє жити в бідності й у ба-
гатстві. У бідності ми вже навчили-
ся жити. Може, спробуємо в іншому 
становищі?» І Господь сказав до йо-
го серця: «У вбогості ти свої екзаме-
ни склав. А в багатстві — невідомо 
чи складеш». За час другої та третьої 
хвилі еміграції в Америку виїхало 
близько 60 тис. українських христи-
ян. Багато хто з них тут страждав за 
віру, склав іспити на вірність у вбо-
гості та переслідуваннях. Але коли 
потрапили туди, багато хто не зумів 
устояти. Це був сильний психологіч-
ний розрив культур. І ті сходинки, 
які були перестрибнуті неприрод-
ним способом, не дали можливос-
ті цим людям правильно сформува-
тися, і багатьох екзаменів вони не 
змогли скласти. Особливо складно 
було молодим людям. Вони зроби-
ли спробу розмежувати норму та за-
баганку, але їм це не вдалося.

Апостол Павло каже до рим-
лян: «…Але зодягніться Господом 
Ісусом Христом, а догодження ті-
лу не обертайте на пожадливість!» 
(Рим.13:14). Сьогодні ця тема не 

популярна. 40% проповідників на 
християнському телебаченні гово-
рять про процвітання, про те, що Бог 
хоче благословити нас матеріально. 
Але є й інший бік медалі — це вчен-
ня про скромний спосіб життя. Тому 
я хочу вам запропонувати чотири 
критерії, які допоможуть розмежу-
вати забаганки та необхідність. Це 
не максимально універсальні поло-
ження. Про них можна дискутувати. 
Але читаючи Писання і практикуючи 
їх у своєму житті, я зрозумів, що во-
ни допомагають мені визначитися в 
цьому питанні.

Першим критерієм є смирен-
ня. Позитивні герої Біблії — це сми-
ренні люди. Погляньте на Авраама. 
Господь благословив його і дав йо-
му великі можливості. Послання до 
євреїв свідчить нам, що Авраам міг 
дозволити собі звести якісь будови, 
але він жив у наметі, бо чекав того 
міста, художником та будівничим 
якого був Сам Бог. Авраам міг бага-
то чого собі дозволити, але його мо-
тивувало інше бажання — він орієн-
тувався на Господа.

Той же розділ про віру називає 
Мойсея, який зробив у своєму житті 
один дивний вибір — він відмовив-
ся називатися сином дочки фараона 

й більше захотів страждати з наро-
дом Божим, ніж мати дочасну грі-
ховну потіху. Тобто Мойсей навчив-
ся проводити чітку лінію між потре-
бами та забаганками, і Бог потужно 
використовував його.

Павло свідчить про себе, що те, 
що було для нього перевагою, він 
став вважати сміттям ради Христа. 
У Павла були переваги. Він міг задо-
вольняти свої забаганки. Але він по-
бачив, що в цьому житті є більш цін-
ним та реальним.

І найкращим прикладом для 
нас, звичайно, є Ісус. «Він, бувши в 
Божій подобі, не вважав за захват 
бути Богові рівним, але Він умалив 
Самого Себе… Він упокорив Себе, 
бувши слухняний аж до смерти, і то 
смерти хресної... Тому й Бог пови-
щив Його, та дав Йому Ім’я, що ви-
ще над кожне ім’я» (Фил.2:6-9). Ми 
всі знаємо, що дозволяють собі ді-
ти сучасної еліти, особливо ті, які не 
заробили нічого самі, а просто уві-
йшли в можливості своїх батьків. На 
яких авто вони їздять? Де їдять? Як 
відпочивають? І погляньмо на Ісу-
са. Син Царя над царями, Який не 
вважав за захвати бути рівним Бого-
ві, був настільки невибагливим, що, 
прийшовши на цю землю, говорив 
Сам про Себе: «Мають нори лиси-
ці, а гнізда небесні пташки, Син же 
Людський не має де й голови прихи-
лити». Але все це робилося ради ве-
ликої мети — спасіння людства. І це 
смирення Божого Сина й стало при-
чиною того, що Бог повищив Його.

В історії церкви ми бачимо бага-
то людей, які вдавалися до аскетиз-
му, до крайностей щодо ставлення 
до свого тіла, — я не закликаю до 
цього. Проте багато з них розуміли 
істинну суть речей у цьому тлінному 
світі. Один з них Франциск Асизь-
кий, який мав величезне багатство, 
у 23 роки, повернувшись із чергової 
військової кампанії, побачив зруй-
новану дзвіницю. І щось всередині 
нього защеміло. Він став на коліна 
біля цієї церковки й пообіцяв Богові, 
що використає те, що має, щоб від-
будувати її. Згодом він створив ці-
лий орден францисканців, які в од-
ній руці несли Євангелію, а в іншій 
— матеріальну допомогу людям. І 
цей орден відіграв дуже важливу 
роль у самооновленні католицької 
церкви, зокрема в тому, що є важ-

Спільною для всіх є філософія сучасної людини, спосіб мислення, 
який стоїть на трьох китах: «все», «відразу», «без зусиль». Символ на-
шого часу — швидкорозчинна кава, не тому що найсмачніша, а тому що 
— швидко. Люди стали жах які нетерплячі! Хто з вас дратується, коли 
світлофор довго не перемикається? Ви знаєте, що в деяких банках навіть 
платять 5 доларів, якщо людині довелося прочекати 20 хвилин? Психо-
логія молоді: «хочу зараз!» — у сфері фінансів, інтимних стосунків і т. д.

Ця філософія штовхає людей на хибні шляхи. Вона народжує людей, 
які шукають чудодійних ліків: щоб одну таблетку випити — і ніяких хво-
роб! Від проповідників вони вимагають універсальних формул, що вирі-
шують разом всі проблеми. Тому й розкуповують найбільше книги типу 
«Чотири простих кроки до досконалості», «Сповідуй і вимагай!» Хто обі-
цяє «все відразу і без зусиль» — за того і голосують люди.

Але «все відразу і без зусиль» — це завжди обман. Є Божий дар, але 
й за нього заплатив величезну ціну Ісус Христос. За все решту потрібно 
платити нам. Перемоги даються в поті чола. В служінні між покликан-
ням і визнанням — хресний шлях, іноді в десятиліття. Благословення в 
сім’ї — коштує величезних зусиль, всього себе, день і ніч, як марафон-
ський біг. А люди часто одружуються з таким мисленням: навіщо чекати, 
витрясемо один із одного все, що можна, «тут, зараз і без зусиль»!

Ап. Павло каже: «Ми вдень та вночі ревно молимося, щоб побачити 
ваше лице та доповнити те, чого не вистачає вашій вірі» (1Сол.3:10) «…і 
хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомі й напруженні день і ніч 
працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем» (2Сол.3:8).

Сергій ВІТЮКОВ, уривок з лекції



ливим у цьому світі, а що не вартує 
й ламаного гроша. 

Другим фактором, який допо-
може нам відмежувати забаган-
ку від потреби, є любов до людей. 
Я задумався про це, коли прочитав 
одну декларацію, записану христи-
янськими бізнесменами в 1972 ро-
ці. Вона проголошує: «Ми, бізнес-
мени-християни, маємо достатньо 
ресурсів для того, щоб дозволити 
собі шикарно жити. Але ми знаємо, 
що у світі кожен п’ятий недоїдає і 
щодня 2,5 тис. людей у світі поми-
рає від голоду» (це було в 70-ті ро-
ки). Коли приходить таке усвідом-
лення, ти не дозволиш собі замови-
ти страву за ціну з багатьма нулями 
чи робити щось інше, щоб задо-
вольнити свої забаганки. Мати Те-
реза, яка відіграла чи не найбільшу 
роль в історії християнства 20 століт-
тя, сказала, коментуючи, чому вона 
допомагає відкиненим і нікому не 
потрібним людям: «Коли я дивлю-
ся в їхні очі, я бачу в них Ісуса». І це 
не давало їй спокою. Вона робила 
те, до чого була покликана, жертву-
ючи всім, що мала. У 1979 році ця 
бідна албанка отримала Нобелів-
ську премію (це 1 млн. 069 тис. до-
ларів), і люди з її оточення запропо-
нували жінці змінити імідж і купити 
гарний автомобіль, мотивуючи тим, 
що її запрошують президенти та 
прем’єр-міністри. Вона ж відповіла: 
«Я особисто проконтролюю, щоб усі 
ці гроші до останнього долара піш-
ли на розвиток мережі дитячих бу-
динків  в Калькутті та в усій Індії».

Коли я прочитав ці слова, то за-
мислився над тим, як багато може 
зробити любов до людей помноже-
на на любов до Ісуса. Мати Тереза 
мала право розпорядитися своїми 
грошима так, як захоче. Це були її 
гроші. Але вона віддала їх на слу-
жіння. І її ще за життя супроводжу-
вав колосальний авторитет. У 1993 
році Білл Клінтон вперше легалізу-
вав аборти в Америці. У 1994 році 
Мати Тереза прибула в Білий дім на 
молитовний сніданок. Коли їй дали 
слово, вона, не злякавшись перших 
осіб Америки й інших країн, сказа-
ла, що аборти — це страшний гріх, 
який веде за собою страшне про-
кляття. І коли вона закінчила свою 
20-хвилинну промову, всі встали й 
аплодували. Встав також і Клінтон. 

І теж поплескав в долоні. Людина, 
яка мала досить високий статус, ви-
знала авторитет простої жінки, тому 
що в певний момент свого життя во-
на зробила правильний вибір — що 
їй потрібно в житті й без чого вона 
може обійтися.

Третій фактор — це здорова на-
ука. У Посланні до Тимофія Павло 
написав: «Проповідуй Слово, допо-
минайся вчасно-невчасно, докоряй, 
забороняй, переконуй з терпеливіс-
тю та з наукою. Настане бо час, ко-
ли здорової науки не будуть трима-
тись, але за своїми пожадливостями 
виберуть собі вчителів, щоб вони їх-
ні вуха влещували» (2Тим.4:2-3).

Апостол Павло писав свої по-
слання, духовно бачачи ті обстави-
ни, у яких буде перебувати Церква. 
Він знав, що настане час, коли вчен-
ня про скромний спосіб християн-
ського життя не буде прийматися. І 
ми живемо саме в такий час, коли 
люди не хочуть приймати здорової 
науки, а обирають собі вчителів за 
своїми пожадливостями. Тобто лю-
ди хочуть задовольняти свої тілес-
ні бажання. І вони шукають собі та-
ких учителів, які говоритимуть саме 
про це. Тому зрозуміло, що в такому 
контексті вчення про скромний спо-
сіб життя не буде популярним.

І, зрештою, четверте, що стри-
має нас і вкаже нам межу між по-
требами та забаганками, — це вдяч-
ність. Я зауважив, що вдячні люди 
ніколи нічого не потребують. Не-
вдячні ж люди завжди невдоволе-
ні, бо їм важко догодити. Апостол 
Павло каже, що велике надбання — 
благочестя із задоволенням.

Я не хотів би демотивувати вас. 
Звичайно, у нас має бути мрія, ми 
повинні прагнути до чогось. Ми не 
повинні опустити руки й нічого не 
робити. Ми не повинні проводи-
ти свого життя як-небудь. І якщо є 
можливість скористатися кращим, 
то варто цим скористатися. Але в 
якусь мить до нас прийде більш по-
вне розуміння матеріальної сутності 
цього світу.

Мій брат живе в Америці. Він їз-
див на «Хонді» 2007 року. Та всі йо-
го друзі в церкві тиснули, що час 
вже купувати більш сучасне авто. 
Але для того, щоб це зробити, по-
трібно було йти на третю роботу. 
Брат запитав у мене, що йому ро-

бити, бо якщо він погодиться ще 
не третю роботу, то в служіннях він 
майже не буде і з дітьми не буде ба-
читися. Я нічого не відповів, а лише 
запитав: «Як ти вважаєш?» — «На-
певно, я піду проти суспільної дум-
ки, бо в цьому бачу небезпеку», — 
відповів він.

І це велика проблема. Люди об-
мануті. Скоро вийде «Хонда» більш 
нової моделі — і треба буде йти на 
четверту роботу. А як же Боже діло? 
Як наші сім’ї? А потім запитуємо се-
бе, чому наші діти не служать Бого-
ві? І ще безліч негативних моментів. 
І все через те, що ми не зуміли за-
йняти правильну позицію щодо то-
го, що нам треба, а без чого можемо 
обійтися. Не зрозуміли, чому варто 
присвятити свій час, а що відкинути. 
Це через те, що ми не змогли обра-
ти більш високу мету, якій могли б 
присвятити свій час, сили й матері-
альні ресурси. 

Роздумуючи про людські заба-
ганки, Арістотель сказав: «Не шу-
кай того, що приємно, шукай того, 
що звільняє від неприємностей». 
Це ще один критерій, яким можна 
користуватися, щоб визначити не-
обхідність того чи іншого в нашо-
му житті. Що обираємо ми: шукає-
мо приємного чи хочемо звільнити 
себе від неприємностей? Від одні-
єї неприємності — від пекла — Бог 
нас уже збавив. І Павло каже до нас, 
що Христос умер за всіх, «щоб ті, хто 
живе, не жили вже для себе самих, 
а для Того, Хто за них був умер і во-
скрес» (2Кор.5:15).

Тому наступного разу, коли ви 
будете робити якісь покупки чи 
формувати свій сімейний бюджет, 
не забувайте про приходьків та зби-
ранину, яка стала вередувати й зве-
ла народ Божий. Не уподібнюймося 
цим людям. Ми продовжуємо жи-
ти в умовах пустелі. Наш біг ще не 
завершений. Історія християнства 
ще пишеться. І я б дуже хотів, щоб 
той ресурс, який Бог дає нам (а він 
є більшим, ніж мали люди в мину-
лому), ми могли присвятити Богові. І 
повірте, що тоді ми гідно продовжи-
мо написання цієї історії. 

Михайло МОКІЄНКО
(молодший)



Китайcькі дороги 
українських 

емігрантів

Сторінки історії

Настав 1933 рік. Деякі сім’ї і гру-
пи пішли в Китай. Ми з моєю се-
строю Вірою і ще декілька людей 
працювали в 70 кілометрах від міста 
Джаркента. Одного разу отримали 
від мами листа, у якому вона проси-
ла нас негайно приїхати, бо Господь 
призначив нам вирушати в путь. Але 
піти було не так просто. Начальник 
робіт категорично сказав, що не від-
пустить нас. Що нам робити? Пішли 
ми запитувати Господа, і нам було 
сказано: «Я прихилю начальство, і 
сьогодні підете». Після обіду знову 
пішли до начальника робіт, і він був 
уже зовсім в іншому дусі. Він відпус-
тив нас і видав зароблені гроші.

Ми пішки пройшли 70 кілометрів 
і наступного дня прийшли в Джар-
кент. Після короткого відпочинку 
знову були в дорозі в напрямку до 
кордону. Перейти його було нелег-
ко, оскільки кордон патрулювався, і 
навіть із прикордонного міста вийти 
було складно. Але Бог мав для нас 
Свої плани, і в призначений день 
наша група, чисельністю 46 душ, зі-
бралася непомітно в молитовному 
домі. До вечора були всі на місці. 
На плечах у кожного бойова сум-

ка, в руках посохи. Багато хто був із 
малими дітьми. Усі ми пробували 
в молитовному стані, під захистом 
Господа, як Ізраїль в ту велику ніч 
вибавлення був під захистом Кро-
ві Агнця (див. Іс.12). У деякі серця, 
особливо батьків, закрадався страх: 
«А якщо нас тут виявлять?» Тюрма, 
заслання й розлука чекали їх у разі 
невдачі. Але охорона Божа була ві-
рна і захист Його — незмінний.

Перебуваючи в молитовному че-
канні, люди рахували хвилини й го-
дини: «Ось уже 10 година… Ось уже 
12 ночі…» І раптом серед нічної ти-
ші піднявся сильний вітер. Зашу-
міли тополі, які росли обабіч вули-
ці. У той час до нас було повеління 
від Господа: «Виходь, мій народе! 
Іди сміливо! Я оберігаю вас ззаду й 
спереду!» Відчинивши двері моли-
товного будинку, ми вийшли один 
за одним, сімейство за сімейством, 
розтягнувшись на кілька кварталів. 
Я вийшов останнім і зачинив двері 
молитовного будинку. Здавалося, 
що треба розмовляти пошепки й ру-
хатися тихо, але в той час декілька 
дівчат, сповнившись Святим Духом, 
тріумфально стали пророкувати: 
«Іди злагоджено, народе мій! Я обе-
рігаю і вихід, і вхід. Алілуя! Я Сам су-

проводжую вас, не бійтеся!» 
Коли ми вийшли за місто, на 

міській башті пробило першу годи-
ну ночі. Ми перевірили нашу групу й 
виявили, що бракувало двох — бра-
та Шевчука і його дружини Анни. 
Їм Господь призначив більш пряму 
путь у Китай. Вони прибули туди на 
4 дні раніше, і цьому була законна 
причина. У нашій групі Дух Святий 
призначив вождем брата Верхово-
да. Він ніколи не був у Китаї, і ніхто 
з нас не ходив ніколи цим шляхом. 
Ми цілком поклалися на Господній 
супровід. 

Отож, ми вирушили в невідомий 
шлях пішки через пустелю. Ночами 
йшли, а вдень переважно відпочи-
вали під кущами. Дух Святий відкри-
вав нам, де зупинитися, де буде во-
да. Поки ми були слухняні, все було 
добре, але як тільки ухилялися, то 
стикалися з труднощами. Йдучи вно-
чі, ми дуже стомлювалися. Особли-
во малі діти. Тоді ми зверталися до 
Господа, і Він зразу відповідав: «Ось 
пройдете ще трохи — і там будуть 
дерева і вода. Там стан Мій». Це 
зміцнювало нашу віру. Хто міг знати 
в нічний час і в незнайомому місті, 
що буде попереду? Тільки Господь.

Через декілька днів ми наблизи-Продовження, початок у № 4,2015

Олександр ШЕВЧЕНКО



лися до кордону. У нас закінчилася 
вода, і її ніде не було. Увесь день ми 
провели в спекотній піщаній пусте-
лі. Настала ніч, і ми знову вирушили 
в дорогу. Йшли всю ніч, але води не 
було. Піднялася тривога. Діти плака-
ли: «Тату, мамо, дай води!» Це була 
трагедія, яку забути не можна.

На світанку, перебуваючи на вер-
шині піщаної дюни, ми впали на ко-
ліна і, піднявши руки й погляди до 
неба, заволали до Бога. Це був силь-
ний крик зі слізьми. Волали не лише 
дорослі, а й діти. Піднявши ручки до 
неба, вони благали Господа: «Отче 
Небесний, дай нам води!» Господь 
не забарився з відповіддю. Нам бу-
ло сказано: «Діти, поверніть наліво. 
Трохи пройдіть, і Я дам вам воду». І 
справді, пройшовши трохи, ми спус-
тилися в долину. З’явився очерет. 
Брати почали копати землю руками. 
З’явилася вода. Вода хороша. Про-
копали більше в піщаному ґрунті, і 
води додалося. Тоді всі, хто як міг і 
чим міг, черпали воду і втамовува-
ли спрагу. 

Майже весь день провели ми бі-
ля води, відпочиваючи й полегшу-
ючи свої ноші. Деякі несли стьобані 
ватні ковдри. Вони викидали з них 
вату, залишивши тільки тканину. 
Хліб і всі продукти закінчилися. На-
ші фізичні сили слабнули, та проте 
духовно ми були бадьорі й радісні. 
Ми раділи за ті чудеса, які Бог явив 
у пустелі, як Ізраїлю. Там ми не раз 
схиляли коліна й дякували Всемо-
гутньому Богові та славили Його. 
Там була підготовка для переходу 
кордону в наступну ніч.

Перед настанням вечора я вий-
шов на високий бархан (чи дюну), 
подивися вдаль і сказав: «Ось і Ки-
тай недалеко — по той бік ріки, яку 
ми повинні перейти вбрід. 

Як тільки смеркло, ми вирушили 
вперед. Підійшовши до ріки, пере-
дні перейшли, і раптом наш ланцюг 
зупинився. Я кинув сумку, побіг упе-
ред і кажу тихенько брату Верхово-
ду:

— У чому справа? Чому зупини-
лися?

— Подивися, рисові поля. Прямо 
підеш — вода й бруд; направо — та-
кож. Що будемо робити?

Тоді його  дружина, сповнившись 
Духа, взяла його за руку й каже: «Іди 
за мною!» — й повела нас прямо на 

китайську заставу. Потім поверну-
ла вліво,і ми всі благополучно про-
йшли по суші — більше сорока душ. 
Ні солдати, ні собаки нас не почули, 
бо Сам Господь провів нас.

Відійшовши від кордону на пев-
ну відстань, ми, втомлені й голодні, 
впали в невеличкій долинці й міцно 
заснули. Прокинувшись вранці, усі 
відчували лише одне: дуже хотіло-
ся їсти. А їсти було нічого. Непода-
лік виднілися невелике поселення 
та ферми. Але йти туди було небез-
печно, бо були такі випадки, коли 

тільки ми ввійшли в цю долину, по-
бачили пастуха, який нісся на коні 
прямо на нас. Він був озброєний.

— Давайте одяг! — закричав він і 
підняв на нас свою нагайку.

На мені був хороший костюм. Я 
зняв його й віддав йому. Дехто ін-
ший зробив те саме.

— Давайте гроші! — закричав 
він.

Ми склалися й дали йому 30 кар-
бованців чи більше. Він із радістю 
подивися на гроші, повернув коня 
й поскакав, щоб запросити інших на 

жителі видавали біженців владі, і їх 
відправляли назад. Тому ми знову 
звернулися до Господа, як малі діти 
до батька. Духом Святим були при-
значені троє, щоб вони йшли, а ре-
шта перебували в молитовному че-
канні. Через декілька годин ми по-
бачили трьох своїх посланців, і кіль-
ка людей побігли їм назустріч. Вони 
несли хліб, молоко, сало, смажене 
борошно — талкан. Розділивши між 
собою всі ці припаси, ми підкріпи-
лися й пішли далі вже по китайській 
землі.

Попереду ще нас чекали трудно-
щі, оскільки потрібно було рухатися 
пустинними місцями, як нам було 
вказано згори. Але Господь потішав 
нас: «Ось будуть вас зустрічати і бу-
дуть вам давати». Коли ми пройшли 
певну відстань, нам було вказано 
піти направо по піщаних дюнах, а 
зліва вабила долина, по якій було 
б легше йти. Тут деякі стали наріка-
ти на брата Івана, якому було дору-
чено вести нас. Їхня наполегливість 
перемогла, і ми повернули вліво. Як 

пограбування. Побачивши це стано-
вище, ми швидко повернули напра-
во, як Господь указав нам раніше, і 
поспішили під прикриття піщаних 
дюн. Так ми були покарані за непо-
слух і свавілля. Ті, хто нарікали, при-
смиріли. Такі люди завжди прино-
сять багато бід. Це бачимо й на при-
кладі ізраїльського народу. 

Ми повільно й обережно пішли 
далі. В одну з таких ночей у дорозі 
нам було сказано: «Поверніть на-
право». І тут знову піднялися рем-
ствувачі: 

— Куди він нас веде, цей Іван? 
Ось погляньте на зорі: ми рухаємося 
неправильно.

Вони знову збили всіх із толку, 
змінили маршрут, і ми зайшли в ри-
сові поля. Нам довелося йти по ко-
ліно у бруді й воді, а місцями й по 
пояс. Це була складна ніч, особли-
во для дітей. Наш ланцюг було ро-
зірвано: передні пішли далеко впе-
ред, а ми рухалися повільніше. Брат 
Яків Ільїн зовсім ослаб і ледь ішов. 
Я взяв його під руку, допомагаючи 



йому, але через певний час він так 
ослаб, що не міг іти. Тоді я взяв йо-
го на плечі, і  ми пішли швидше, на-
магаючись догнати тих, хто пішов 
уперед. Позаду йшли діти й голосно 
плакали. Наше становище було тра-
гічним. 

Хоч я був молодим, але також 
стомився. Тоді брат Думановський 
допоміг мені нести Якова. Нарешті 
ми вийшли з рисових полів на сухий 
ґрунт і догнали решту. Ми поклали 
брата Якова якнайзручніше на гус-
тий низький кущ. Він уже втратив 
здатність говорити. Біля нього пла-
кали його четверо маленьких дітей, 
мати яких пішла разом з іншими в 
село добути продуктів і заблукала. 
Цих дітей звали  Маруся, Міша, Лєна 
і маленький Ваня, якому було в той 
час 5 років. Ми також ридали разом 
із ними. Потім добрі люди привезли 
їхню матір прямо в Кульджу. 

Брат Яків помер, і ми стали обго-
ворювати, де і як його похоронити. 
Пішли з братом Іваном до господа-
рів ферми-займанщини просити до-
зволу та інструмент для звершення 
похорону. Вони нам дозволили й 
вказали місце. Ми з братом вико-
пали яму й приготувалися до похо-
рону. Раптом прискакав верхівець 
на коні й сказав, що головна адмі-
ністрація округу не дозволяє тут хо-
ронити, а треба винести труп до ма-
ленького кладовища. Нести треба 
було близько кілометра. Ми з бра-
том Іваном змайстрували носилки, 
взяли інструменти й понесли, поки 
решта людей ховалася між двома 
дюнами серед кущів. Ми дуже сто-
милися, несучи труп у спеку. Моя 
мама вийшла з-під укриття і допо-
могла нам донести до указаного 
місця. Там ми знову викопали яму 
й звершили поховання. Занесли ін-
струменти господарям і повернули-
ся до своїх людей. Вони вже відігрі-
лися й навіть розвели багаття, щоб 
зігріти чаю.

Господарі великої ферми помі-
тили дим і прийшли подивитися. 
Побачивши велику групу людей із 
малими дітьми, вони милостиво 

запросили нас до себе. Там був ве-
ликий хлів із навісом, у якому було 
багато соломи. Там ми зручно роз-
містилися; а люди з селища, дізна-
вшись, що ми біженці, прийшли 
подивитися на нас і принесли нам 
багато продуктів. Тоді ми згадали 
слово згори: «Будуть зустрічати вас 
і давати вам». Ми чудово підкріпи-
лися, переночували і, відпочивши, 
на ранок вирушили далі.

Це була тринадцята доба нашої 
подорожі. Тут ми вже безстрашно 
вийшли на головну дорогу, яка ве-
ла в місто Кульджу. Милостивий 
Господь і тут послав нам допомогу. 
З нами порівнялися три брички, у 
яких їхали російські рибалки з рибо-
ловлі. Вони запропонували підвезти 
нас у місто. Ми посадили старших 
людей і дітей, а молоді пішли пішки 
за бричками, і до заходу сонця при-
були в Кульджу. Там нас радо зустрі-
ли наші давні друзі, які раніше від 
нас прийшли в Китай. Нас нагодува-
ли й дали нічліг. 

Перші кроки в новій країні, та ще 
й без будь-яких запасів, були нелег-
кими. Пам’ятаю, один із братів дав 
нам, молодим, гроші й сказав, щоб 
ми пішли в ресторан і добре поїли. 
Ми так і зробили. Такі милості ніко-
ли не забуваються.

Згодом нам вдалося влаштувати-
ся в новій країні. Китай зустрів нас 
гостинно. Ми мали повну свободу 
займатися чим хочемо й влаштову-
вати своє життя. Багато хто придбав 
чудові будинки й усе необхідне для 
життя. Та основне — ми мали релі-
гійну свободу. Ми відкрили зібран-
ня, звершували богослужіння, про-
повідуючи Євангелію й запрошуючи 
до Христа наших слов’янських лю-
дей, а також і китайців. Господь ще-
дро благословив нашу працю; спас 
сотні душ із нашого народу й декіль-
ка душ із китайців за час нашого пе-
ребування в Західному Китаї.

Невдовзі після нашого прибуття 
в Кульджу Господь дав нам відкрит-
тя згори про те, що тут буде велике 
кровопролиття і сум’яття, але пообі-
цяв: «Народ Мій збережу до єди-

ного». Після Різдва 1934 року в Ки-
таї відбулася революція — час гра-
бунків і неймовірного сум’яття. Було 
багато вбитих. Після закінчення цих 
хвилювань усі з нашого народу за-
лишилися живими й неушкоджени-
ми. Ми всі впали на коліна й щиро, 
зі слізьми дякували Богові, Який був 
вірним Своєму слову.

Через деякий час після приходу 
в Китай мати чотирьох дітей Ільїна 
померла. Діти лишилися круглими 
сиротами. Моя мама й інші жінки 
піклувалися про них. Вони влашту-
вали їх на роботу й допомагали ма-
теріально. Багато натерпілися бідні 
сироти за той час, але Господь по-
турбувався про них, бо Він є Бать-
ком сиріт та вдів. Тепер вони живуть 
в Америці й Канаді, мають свої сім’ї, 
дітей і внуків. Усі добре влаштува-
лися. Одна з них, Маруся, уже віді-
йшла у вічність.

* * *
Після сум’яття першої революції 

в провінції Синцзян ми отримали 
ще одне відкриття від Господа, що 
нас чекає ще більше кровопролиття 
і що деякі з нас постраждають. Але 
після цієї події «відкриється шлях на 
схід на короткий час».

Коли цей час настав у 1946 ро-
ці, ми дійсно пережили ще більші 
сум’яття. Три місяці були під вог-
нем і на кожному кроці бачили, як 
смерть пожинала своє жниво. Ба-
гато було жертв у цю холодну зиму. 
Холод ще більше ускладнював ста-
новище. Усі магазини були зачине-
ні, рух призупинений через широко-
масштабні військові дії. Були великі 
труднощі з продуктами харчуван-
ня й опаленням. Ми спаслися ли-
ше завдяки осіннім запасам. Деякі 
з братів, які поселилися неподалік 
від військових казарм, були попе-
реджені згори покинути цей район 
«Байкул». Ті, хто прислухався до Бо-
жого попередження й залишив свій 
дім, не так постраждали, як ті, хто 
залишився там. Одним довелося 
бігти з-під обстрілу, а інші були вби-
ті, і все їхнє майно було знищене. 



Ось що значить непослух. Вони по-
надіялися на захист китайської армії 
і вирішили, що в цьому місці будуть 
у безпеці, а вийшло навпаки. 

Одного разу сталася велика пані-
ка, і багато хто з міста став утікати до 
російського кордону — хто машина-
ми, хто возами, захопивши з собою 
те, що встигли взяти. Картина була 
моторошна: будинки опустіли, і ми-
моволі підкрадався страх. Ми звер-
нулися до Господа: «Що нам роби-
ти?» Було сказано: «Лишайтеся на 
місці. Моя велика охорона над ва-
ми». Через декілька днів усі втіка-
чі повернулися, оскільки нічого не 
трапилося, їхній страх виявився да-
ремним.

Перед цим у Китаї відбулася пас-
портизація. І в зв’язку з цим було ба-
гато хвилювань. Справа в тому, що 
багато хто з тих, хто жив у Китаї, ма-
ли російські паспорти. На цю тему 
було багато різних розмов та при-
пущень. Ми вирішили запитати Гос-
пода, і нам було сказано: «Діти, це 
не для вас, бо ви підете через весь 
Китай у дальню путь». Ми зрозумі-
ли, що Божий план уже намічений. 
Після всіх цих подій і хвилювань Гос-
подь благословив нас у далеку до-
рогу словами: «Народ Мій піде на 
схід. Благословляю вас. Час настав. 
Складний шлях чекає вас попереду, 
але на путі Я подам вам допомогу. 
Вас відправлять на машинах і да-
дуть вам все необхідне для шляху, 
бо каса Моя велика». Потім Дух Свя-
тий відкрив нам усе про подальший 
шлях із Китаю: «Вас чекає велике 
плавання, і на водах великих заспі-
ваєте Мені».

Своїм людським розумом ми не 
могли осягнути, як це все буде, але 
ми довірилися Господу та Його про-
вадженню. Розпродали все майно і, 
взявши тільки найнеобхідніше, ви-
рушили в дорогу. Деякі з віруючих 
засумнівалися й залишилися, не 
довірившись Богові й злякавшись 
сильних морозів. 19 грудня 1946 
року ми винайняли вози до міста 
Урумчі (столиці Синцзяну) і з мали-
ми дітьми вирушили в невідому й 
далеку путь.

Був сильний мороз і дуже багато 
снігу. Ми мали добратися до міста 
Урумчі, подолавши відстань у 650 кі-
лометрів. У дорозі було багато про-

блем. На одному пункті ми були за-
тримані владою. Там нас протрима-
ли 18 діб. Нам запропонували їхати 
назад, обіцяючи транспорт і робо-
ту після повернення. Але ми не по-
годилися повернутися. Квартир у 
Шихо було мало, оскільки військо-
вими діями було зруйновано бага-
то будинків. Декому вдалося знайти 
скромні квартири, а нам довелося 
винайняти великий хлів, у якому по-
містилося чотири сім’ї. Маючи при 
собі маленькі металеві печі, ми мо-
гли нагріти собі гарячої води й трохи 
нагріти руки, але нагріти такий хлів 
було неможливо. Наші діти захворі-
ли на кір. Вони були червоні, палали 
жаром, і нам було важко дивитися 
на це. Особливо важко це горе було 
переживати матерям. 

Щодня ми ходили до влади про-
сити перепустки, та нам їх не дава-

ли. Тоді ми звернулися до Господа 
й  отримали відповідь: «Підете впе-
ред. Тільки майте віру». Усе ж у дея-
кі серця закрадалися сумніви. І вони 
продовжували нарікати й запитува-
ти: «Що буде далі?» Та Боже Слово 
виконалося: на вісімнадцяту добу 
нам видали перепустки.

Але тут нас чекало нове випро-
бування: найняті нами візники по-
їхали, вони не могли чекати 18 діб. 
Довелося найняти мусульманські 
арби-двоколки на високих колесах. 
Ми покрили їх будками з повсті й 
вирушили в путь. Попереду було ще 

сім днів шляху, зупинки в караван-
сараях, у яких не було ніяких зруч-
ностей. Вони кишіли вошами й уся-
кою поганню, яка пробиралася до 
нас в одяг, і тому роздягатися на ніч 
не було можливості. 

Усе ж Господь зберіг нас. Ніхто з 
наших дітей не помер, і ми успішно 
завершили путь, прибувши в місто 
Урумчі. Декілька сімей та груп по-
їхали раніше й уже перебували в 
Шанхаї. Наша група прожила в місті 
Урумчі чотири місяці. Там ми прово-
дили богослужіння, на яких співав 
хор, прославляючи велике ім’я на-
шого Відкупителя. Наші богослужін-
ня іноді відвідував американський 
консул з дружиною. Вони дуже ці-
кавилися співом хору й одного ра-
зу запросили хор заспівати декілька 
псалмів, щоб записати спів на маг-
нітофонну стрічку. Потім запропону-

вали послухати цей запис. Багатьом 
із нас це було дуже цікаво. Уперше 
в житті ми слухали самі себе через 
цей апарат і навіть змогли зауважи-
ти певні недоліки в співі, хоча кон-
сул був від нього в захваті. «Сьогод-
ні цей спів буде почутий по радіо в 
усьому Китаї й навіть в Америці», 
— сказав він. І ми знову прославили 
Господа за цю можливість бути Його 
свідками через спів хвали Йому.

(Закінчення 
в наступному номері)



Сарни: загублені сторінки історії



Дмитро Довбуш — Варто зазна-
чити, що за один день важко зібра-
ти достатньо матеріалу. Нам сут-
тєво допомогло, що Роман Цуман, 
який, власне, був ініціатором на-
шого приїзду, наперед домовився 
з потрібними людьми про інтерв’ю. 
А оскільки він корінний сарненча-
нин, то краще за нього вибрати лю-
дей нам би не вдалося. З іншого 
боку, пошуки інформації ускладни-
ло те, що раніше в Сарнах баптисти 
проводили богослужіння спільно з 
п’ятидесятниками. Після розділен-
ня стосунки між ними не зберегли-
ся… Тому, напевно, найсерйозніший 
недолік нашої поїздки — що так і не 
вдалося поспілкуватися з баптист-
ським пастором Петром Цуманом 
(нар. 1937 р.), який був пастором з 
1976 року і володіє найповнішою ін-
формацією про церкву.

Прибувши до Сарн, ми з Василем 
Кириловичем вирішили розділити-
ся, аби більше встигнути. Спершу 
мені випало поспілкуватися з Анас-
тасією Мостюк. Анастасія Мостюк 
(фото на ст. 42), відома на Рівнен-
щині і за її межами як сестра Насту-
ня, — Божий пророк, що все життя 
передає послання Святого Духа для 
церкви. Минулого листопада їй ви-
повнилося 93 роки.

Під’їхавши, ми побачили неве-
лику хатину і бабцю, що дрібним, 
проте жвавим кроком виходить з 
подвір’я. Як потім дізналися — са-
ме до сусідки збиралася. Побачив-
ши нас, сестра Настуня запрошує до 
оселі. Оселя сестри Настуні чимось 
подібна до музею: майже антиквар-
ні радіоприймач та годинник, бар-
висті килимки і покривала ручної 
роботи, класичні християнські кар-
тини з біблійними цитатами… Спіл-
куватися з сестрою і легко, і важко 

водночас. Легко — бо людина над-
звичайної простоти і щирості, не 
раз під час розповіді вона вставала 
і показувала, як вони йшли, як мо-
лилися, як Бог показував видіння і 
т. ін. Важко — бо похилий вік даєть-
ся взнаки: багато подій, а особли-
во дат притупилися в пам’яті. «До-
рогесенькі братички, хіба все його 
упам’ятаєш?» — раз по раз бідка-
ється сестра Настуня.

Народилася Анастасія Мостюк 
23 листопада 1922 року на хуторі 
Римниці біля Яринівки. Була най-
старшою з чотирьох дітей (ще од-
на сестра і два брати). Закінчила 5 
класів польської школи на відмінно. 
«Тому я в селі була як секретарка, — 
каже Настуня. — Кому щось треба 
написати, то солтус (сільський голо-
ва) до мене направляв. Ходили на-
віть з прилеглих сіл».

У 20 років дівчина пішла заміж 
за Василя з Бережниці. Хлопець за-
гинув на фронті. Вдруге вийшла за-
між за Матвія зі свого села. Але, 
коли Настю заарештували, він став 
жити з іншою. Після виправного та-
бору вона більше не одружувалася. 
«Мені тоді був 21 рік, — розповідає 
Анастасія. — Бандерівці примушу-
вали дівчат доставляти таємні лис-
ти. І ось схопили тих дівчат, які при-
носили листи до мене, і вони мене 
видали. Забрали в КДБ. Я дякую Бо-
гові, що Він дав таку тверду волю: як 
мене не били, та я нікого більше не 
видала. Били такими ніби пружина-
ми, уся спина була розсічена, потім 
лишилися шрами. Коли матір при-
несла зміну одягу, то я їй віддала 
скривавлені блузку і сорочку. Мати 
так плакала, що аж коси на собі рва-
ла. Через те, що тоді сильно били по 
голові, я й зараз погано чую, силь-
ний шум у вухах».

Суддя виніс Анастасії вирок: 10 
років. Зрештою, 8 років і 8 місяців 
вона пробула у виправному таборі в 
Мордовській АРСР як політв’язень. 
«В таборі я дуже схудла, — продо-
вжує розповідь Настуня. — Коли 
вернулася додому, то була взагалі 
худюсінька. Нам давали всього по 
300 г хліба. Та такий хліб — якщо 
зчавити, вода капала. А суп давали 
з гнилої бульби. Від того всі дуже 
хворіли. Всі ці 8 років я відсиділа за 
швейною машинкою. Шили військо-
вий чоловічий одяг».

За словами Анастасії, у виправ-
ній колонії було 2500 жінок із різних 
народностей: грузини, татари, нім-
ці… Серед них було близько 150 за-
суджених за віру в Бога: «Найближ-
че я познайомилася із засудженою з 
Білорусі — Ганею. Вона була жінкою 
пресвітера. Їх обох ув’язнили. Їхніх 
п’ятьох дітей забрали у дитячий бу-
динок. Найменшому було рік і два 
місяці. Пам’ятаю, Ганя дуже плака-
ла, а я завжди її втішала. Ми часто 
спілкувалися. Вона була дуже бого-
бязною, через її свідчення я покая-
лася перед Богом. Біблій в колонії 
не було, тож жили тим Словом, яке 
по пам’яті передавали віруючі се-
стри. Ще там, у колонії, Бог став дія-
ти через мене дарами Святого Духа, 
пророцтвом, видіннями. Якось на 
Великдень ми зібралися на вулиці, 
постелили ковдри, полягали голова 
до голови і стали тихенько молити-
ся. Це так, щоб конвойні не поба-
чили і не розігнали. І Бог став хрес-
тити нас Духом Святим. Там же від-
разу деякі стали пророкувати. То я 
говорю незнайомою мовою, а інша 
природною. То вона незнайомою, 
а я природною. А потім пророцтво 
— до другої, до третьої… І бачимо 
видіння: стоїть величезний ангел — 
Божа охорона поставлена. Конвой-
ний ходить біля нас і не бачить». 

Приїхавши із заслання, Анастасія 
зупинилася в Сарнах, у брата. Зна-
йшла роботу — працювала в мага-
зині продавцем, прибирала. Потім 
з матір’ю та сестрою побудували ха-
ту. «Зі мною в таборі були дівчата з 
Сарн, і з Тріскинь, і з Цепцевич, — 
каже сестра Настуня. — І ми домо-
вилися: якщо Господь поверне нас 
додому, то будемо всі разом при-
ймати водне хрещення. Так і стало-
ся. Того року в Малих Цепцевичах 

Минулого року наша редакція ближче познайомилася із церквою міс-
та Сарни. Почалося знайомство із візиту до Луцька сарненського хору. 
Виявилося, що у Сарнах люблять журнал «Благовісник», а ще ближчими 
ми стали завдяки християнській поезії. Творча молодь міста запросила 
провести семінари для поетів і декламаторів. Відтак учасники луцької по-
етичної студії «Слово», серед яких велика частина працівників редакції 
журналу, відвідали Сарни, Степань, Ясногірку і Чемерне.

А в жовтні 2015 року ми їздили в Сарни з «історичною місією» — до-
помогти у зборі матеріалів з історії Рівненського об’єднання церков хрис-
тиян віри євангельської. В рамках поїздки Василь Мартинюк і Дмитро До-
вбуш зробили спробу зі спогадів місцевих християн описати події, що ста-
ли причиною виникнення церкви в м. Сарни, а також основні віхи її роз-
витку. Наскільки це вдалося — читайте у їхньому звіті.



було два хрещення. Після мене уві-
рувала і мати, і сестра, і тітка, і бра-
това…» Спочатку Анастасія їздила на 
богослужіння в Цепцевичі, потім — 
в Тинне, де було багато сарненських 
братів і сестер, а згодом перейшла 
власне до Сарн.

На запитання, що сьогодні Гос-
подь говорить до церкви, сестра На-
стуня відповідає: «Сьогодні Бог го-
ворить, що буде велике гоніння на-
роду Божого. Господь говорить ме-
ні, щоб молилася за народ Божий, 
щоб він не ослаб, за правителів, 

дення євангелізацій. Саме брати-
сарненчани започаткували церкву 
й побудували дім молитви в Карпи-
лівці. Коли їхав у Сарни, я не знав, 
що братиму у Льоні інтерв’ю. Ді-
знався про це вже на місці — і ду-
же зрадів можливості поспілкува-
тися з братом. Леонід Троцьковець 
легко запам’ятовується. Він щирий, 
відкритий для спілкування, а ще 
накульгує через вроджений вивих 
стегнової кістки. Його на Сарнен-
щині, і не тільки, добре знають як 
ревного проповідника. Народився 

Дмитро Довбуш: — Моя наступ-
на розмова-інтерв’ю вийшла до-
сить незвичною. Справа в тому, що 
до Василя Волосевича, з яким ми 
домовилися про зустріч, саме ма-
ли приїхати гості з США. Тому ми за-
стали господаря за приготуваннями. 
Наприклад, мені ще жодного разу 
не доводилося брати інтерв’ю у лю-
дини, яка в цей час нарізає ковба-
су… Однак, може, якраз завдяки та-
кій невимушеній атмосфері розмо-
ва виявилася цікавою. Та й сам брат 

щоб вони впокорилися перед Бо-
гом. Щодо України Бог каже: якщо 
народ наблизиться до Нього, то Він 
зупинить війну».

Бабуся Анастасія ще й досі читає 
Біблію в окулярах, хоча на одне око 
взагалі не бачить: «Бог дає таке ба-
жання, що я вже більше 100 разів 
прочитала Біблію по порядку. Прав-
да, в мене тепер сну майже нема, як 
2 години посплю вночі, то добре…» 
Такі люди, як сестра Настуня, за-
вжди залишають в свідомості силь-
ний відбиток. Ніби, повертаючись у 
далекі часи, сидиш поряд з біблій-
ною пророчицею Анною, яка день 
і ніч молитвами і постами служить 
Господу і Божому народу. 

Василь Мартинюк: — А я тим 
часом спілкувався з євангелістом 
Леонідом Троцьковцем. Про брата 
Льоню чув давно з розповідей мого 
батька та братів, хоча не був з ним 
особисто знайомий. Ще з 1990-х ро-
ків він часто приїжджав і приїжджає 
в мою рідну Карпилівку для прове-

він 1958 року в с. Довге, в сім’ї єван-
гельських християн. Його батько був 
пресвітером. Приїхав Леонід у Сар-
ни під кінець 1976 року здобувати 
професію шевця. А потім залишив-
ся в районному центрі трудитися. У 
1981 році женився. Дружину звати 
Ніна. Мають 12 дітей.

Як згадує брат Леонід, у 1990-х 
роках у сарненській церкві щороку 
хрещення приймали до 50 чоловік, 
але не менше 24. Тоді проводили 
багато євангелізацій: і в Палаці мо-
лоді, і на центральній площі Сарн, і 
на стадіоні. Євангелізували не тіль-
ки Сарни, а й багато працювали в 
навколишніх селах, де зрештою бу-
ли організовані церкви, побудовані 
доми молитви. Брат Леонід як єван-
геліст об’їздив майже всю Україну. 
Проповідував Євангелію в Росії, Бі-
лорусії, Польщі. Він підрахував, що 
одного року виголосив 400 пропові-
дей. Сьогодні одним із його служінь 
також залишається відвідування лі-
карень з благовістям.

Василь належить до тих людей, 
з якими дуже приємно спілкува-
тися через їхню відкритість, щи-
рість і простоту. Василь Романо-
вич (нар. 1959 р.) родом з Подо-
лян Гощанського району, приїхав 
в Сарни в лютому 1983 року, того 
ж року став членом церкви. Його 
дружина Лідія родом з Тутович 
Сарненського району (до речі, це 
дочка сестри Устимки, відомої на 
Волині пророчиці). Мають 10 си-
нів та 4 дочки (одну з яких вони 
удочерили).

У 1989 році за ініціативи бра-
та Василя був створений співо-
чий гурт «Благовісник». Спочатку 
цей гурт не мав назви і був біль-
ше подібний на такий собі чоло-
вічий хор з 12 чоловік. Брати їз-
дили по селах, проповідували, і 

в себе в місті проводили євангелі-
зації. «Мали чітку ціль, — говорить 
Василь Романович. — Щочетверга 
проводили євангелізаційні зібран-
ня. Якщо не вистачало місць, то ві-
руючі виходили і чекали за двери-
ма. Каялося дуже багато людей. На-
віть, пам’ятаю, одного року було три 
хрещення: 72 чоловіка, потім ще 20 
і потім ще з 12. Тобто в сумі близько 
100 душ».

Василя Волосевича я більше роз-
питував про сучасне життя церкви, 
зокрема, про те, які напрямки слу-
жіння у них найкраще розвинуті. 
«Гарно ідуть справи зі служінням хо-
ру, недільною школою, — відпові-
дає брат Василь. — Щодо благовіс-
тя, то ми більше працюємо в навко-
лишніх селах і власне по місту. Але є 
й місіонери з нашої церкви у Львів-
ській, Чернігівській області». 

Василь Мартинюк: — Івану При-
шку — пресвітеру церкви христи-
ян віри євангельської міста Сарни 
— 80 років, але, як на свій вік, він 

Церква м. Сарни, 1935 р.



дуже енергійний чоловік. Приїхав-
ши у Сарни в четвер, ми мали взя-
ти інтерв’ю насамперед у нього, та 
Іван Андрійович не мав часу з на-
ми розмовляти — він мурував груб-
ку вдові в Люхчі. «Не можу сказати, 
щоб десь знав, що треба щось зро-
бити доброго людям, і не зробив, 
— каже служитель. — Якби таке бу-
ло, то не мав би спокою. І до цих 
пір — живу за цим принципом!» 
Наступного дня, у п’ятницю, церква 
мала о 10 годині молитовне зібран-
ня, тому брат Іван запропонував зу-
стрітися о 7 годині ранку, на що ми 
погодилися. 

Народився Іван Пришко 1935 ро-
ку в с. Грицьки Дубровицького р-ну. 
Його батько загинув в 1943 році під 
час війни. Лишилася вдова і п’ятеро 
дітей. У 1960-х роках Іван працював 
трактористом у місцевому колгоспі. 
Якраз в той період трапилася подія, 
яка кардинально вплинула на його 
подальшу долю. «Нас, трактористів, 
відправляли в центр колгоспу — в 
Берестя, де був дуже великий луг, сі-
нокіс, — згадує Іван Андрійович. — 
Тоді луг ніхто не орав, сіно — і все. 

— і все…» — «А може ви дозволите 
мені її почитати?» Вона дозволила, 
то я такий радий був! До хати при-
віз її. І читаю, читаю, читаю — дочи-
тався до того: якщо є Бог, то я маю 
жити так, як написано в Біблії. Віру-
ючих знайшов у Кідрах. Покаявся, 
прийняв хрещення в 1969 році. По-
каялася моя мама і сестри. Покаяли-
ся сусіди. Зараз — церква в селі, мо-
литовний дім, служителі».

Партійна організація комуністів 
підбурила народ проти Івана При-
шка, навіть писали негативні статті в 
газеті. А все тому, що за зиму через 
нього покаялося 13 людей і прийня-
ли хрещення в Кідрах. «Комуністів 
це потрясло, — каже брат Іван. — В 
партію жоден не вступив, а в штун-
ди — 13 людей!»

У 1966 році брат Іван переїхав 
до Рівного, а в 1970 — до Сарн. Бап-
тистська церква в Сарнах була за-
початкована ще близько 1918 року. 
Але на час приїзду Івана Андрійо-
вича в ній були лише старші люди, 
молоді не було зовсім. Разом з тим 
в Сарнах жили й п’ятидесятники, 
що мусили їздити на зібрання в ін-

нічим не принизити. Це був десь 
1974-1975 рік. Після цього церк-
ва трохи ожила. Того ж року при-
йняли хрещення 18 людей — діти 
віруючих-п’ятидесятників, які ходи-

ші населені пункти. По навколишніх 
селах теж було потрошку віруючих-
п’ятдесятників. Тому брат Іван спіль-
но з Василем та Сергієм Момотка-
ми вирішили згуртувати розсіяних 
християн.

«Ми домовилися жити разом в 
союзі ЄХБ, — каже Іван Пришко. — 
Навіть мови такої, що то — баптис-
ти, а то — п’ятидесятники, не вело-
ся. Разом служили, так, щоб нікого 

Ми тягали скирти і там зимували з 
тими скиртами. Возили на ферму. 
Тиждень робили, а тиждень — вдо-
ма. Нас поселили на квартиру. Це 
чудо, я вам скажу, небесне чудо! У 
тих хазяїв книжки лежали пачками. 
Чужа хата, зима, довга ніч… Я в тих 
книжках перекидався, перекидав-
ся — і знайшов Біблію. Питаю: «Ма-
тінко, а хто в вас читає цю книжку?» 
— «Ніхто не читає. Читав дід, помер 

ли раніше по селах, усі прийшли сю-
ди. Це підняло дух церкви».

Зібрання віруючих спочатку про-
ходили в маленькій хаті, в селі До-
ротичах (біля Сарн), на вул. Пошто-
вій. 1974 року Іван Андрійович по-
будував дім і поселився в ньому. 
Коли ж церква суттєво збільшилася, 
десь до 140 членів, він запропону-
вав перейти до свого будинку, який 
був значно більшим. Це трапилося 
приблизно в 1982 році. У 1990-му 
році за ініціативи баптистів відбуло-
ся розділення. В Сарнах зареєстру-
вали церкву ХВЄ. 

П’ятидесятницька церква стрім-
ко зростала. Ще 1989 року з вели-
кими труднощами вдалося отрима-
ти дозвіл на реконструкцію (розши-
рення) будинку молитви. Якраз тоді 
і вибрали пресвітером Івана Андрі-
йовича (до того він виконував слу-
жіння диякона). Наступним кроком 
стало утворення церков в навко-
лишніх селах — Карпилівці, Чуделі, 
Константинівці, Карасині, Рудні. В 
той період багато віруючих, за сло-
вами брата Івана — близько 300 чо-
ловік, виїхало в Америку. І все одно 
у 2000 році сарненській церкві до-
велося придбати додаткове примі-
щення під дім молитви на Рівнен-
ському кільці. Окремої церкви не 
реєстрували, але там тепер прохо-
дять богослужіння. Усіх разом у Сар-
нах сьогодні налічується близько 
1000 членів церкви.

Гурт «Благовісник», 1990-ті рр.

Петро Цуман та Іван Пришко



Ми попросили брата Івана роз-
повісти про перших християн, які 
були у Сарнах. Він згадав Петра та 
Дмитра Радчуків, діда Лобунського, 
брата Біруля, Романа Цумана, Яки-
ма Бахна, братів Галушок. Одним 
з найперших, за словами Івана Ан-
дрійовича, був Прохор Дриганець, 
якого люди називали Божком — за 
те, що жив дуже побожно. На жаль, 
ніяких подробиць щодо життя і слу-
жіння цих християн-першопрохідців 
нам з’ясувати не вдалося.

Іван Андрійович розповів, що за 

кація автомобіля, мені як організа-
тору — 10 років тюрми, конфіскація 
майна… Кажу: «Від тебе тільки забе-
руть автомобіль, а ти нічого не зна-
єш. Через два-три дні отримаєш но-
вий автомобіль — і будь спокійний». 
Але Бог так проводив, що жодного 
разу нас не впіймали. Возили літе-
ратуру по селах. В мішках, тоді ящи-
ків не було… Якось завезли брату в 
Жолудськ… Вивантажили ті мішки і 
так під стіною поставили в кімнаті. І 
поїхали далі, куди треба було. Потім 
мені розказують: «Тільки ви виїхали, 

тися. Кажу тій дівчинці: «Доцю, ти 
віриш, що Бог зцілить твою ногу?» 
— «Вірю». Зібрали усю сім’ю: буде-
мо молитися. Мажу я її єлеєм, як на-
писано. Так вона з рук моїх як скочи-
ла і навкруг нас — колами! Радості 
— не передати…»

Дмитро Довбуш: — Ця поїздка 
змусила мене замислитися, як важ-
ливо використати час, щоб записати 
свідчення людей — носіїв величез-
ного духовного і життєвого досвіду. 
Це потрібно зробити вже сьогодні, 
адже, можливо, завтра — цих лю-
дей уже не буде біля нас! Можливо, 
ті сторінки історії, які б стали підба-
дьоренням для наступних поколінь 
віруючих і свідченням Божої слави 
для світу, завтра вже безповоротно 
вислизнуть із наших рук! Колись Бог 
збудив серце євангеліста Луки до-
кладно розпитати і записати події 
життя Ісуса Христа і апостолів. Що 
ми мали б, якби він цього не зро-
бив? Хтось описав історії життя Іва-
на Воронаєва, Густава Шмідта, Луки 
Столярчука та інших Божих служи-
телів, які сьогодні є натхненням для 
нас. Можливо, той брат Біруль чи 
Божок, про яких ми не змогли прак-
тично нічого дізнатися, були такими 
ж самими героями віри, чиє життя 
сповнювала Божа слава та велич. 
Від щирого серця хочеться побажа-
ти сарненчанам продовжити пошу-
ки і відновити загублені сторінки 
їхньої історії. А усім християнам — 
зробити те саме у своїй місцевості.

Польщі в Сарнах були хороші умо-
ви для служіння і благовістя. Орга-
ни влади навіть давали для охоро-
ни поліцаїв, коли віруючі проводили 
масові заходи. Багато братів мали 
тоді змогу отримати біблійну осві-
ту у Гданську. Привозили Євангелії 
в Україну. Та коли прийшли комуніс-
ти, стало зовсім по-іншому: або від-
рікаєшся від Бога, або тюрма. Що-
правда, за пам’яті брата Івана аре-
штів вже не було, тільки штрафува-
ли сильно — по 50 або 70 рублів.

За все життя Івана Андрійовича 
не судили ні разу, навіть не штрафу-
вали. Хоча багато разів викликали — 
за те, що віруючі не давали присягу, 
не вступали в піонери і в комсомол. 
«Якби збирав усі повістки, то була б 
добра книжка», — каже служитель. 
Однак брат Іван не раз наражав себе 
на серйозну небезпеку, займаючись 
протизаконною справою — розпо-
всюдженням християнської літера-
тури. «Я був організатором, — роз-
повідає пресвітер. — В Сарнах була 
типографія, друкували літературу, 
співники — ще в ті часи! Шоферам я 
не признавався, по що ми їдемо. Як-
що згідний так — то їдемо, а якщо ні 
— то ні… Бо якщо впіймають: конфіс-

а поліцаї приїхали 
робити обшук». 
Все перевернули, 
все обшукали, ні-
чого не знайшли 
— і поїхали. А ті 
мішки, як ми по-
ставили під стінку, 
так і стояли (смі-
ється)».

Брат Іван не 
був одружений, 
посвятив себе 
служінню. Бог че-
рез нього багато 

зціляв людей. «Я просто був присут-
ній, робив — Бог…» — каже служи-
тель. Він і сам двічі отримав від Бога 
надприродне зцілення. Ось одне із 
зцілень, про які засвідчив Іван Ан-
дрійович: «Дівчинку Павла Бакунця 
штовхнули діти в школі, вона впала 
і розбила колінко так, що лікарі ска-
зали: одрізати ногу... Батьки не по-
годилися. Так ту ногу затягнуло, на 
милицях ходила. Мабуть, рік прой-
шов. Павло покликав мене помоли-

Іван Пришко у своїй кімнаті 
при домі молитви.
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Поетичне слово* * *
День за днем минає і усе проходить.
Непомітно травень в осінь переходить.
Те, що зігрівало — випало снігами.
Квіти учорашні — пилом під ногами. 
Маячня теорій, пошуки основи,  
світ погаласує, та й затихне знову.
Смутком журавлиним відлітає літо.
Незбагненно швидко виростають діти.
Хтось купає душу в марноті і славі.
Певно, забуває: дні — вони лукаві.
Навіть саме світле, спогадом непевним,
тополиним пухом пролетить, напевно.
Заколише думку вільну і буремну 
той, хто буде вірить, що усе даремно.
Попри всю минущість, дивно так буває,
з посмішки любові вічність проглядає.
Тетяна СВІРСЬКА

Моя душа сумує за Високим   

Моя душа сумує за Високим.     
Життя, життя, — не поле ти без меж.
Так непомітно відлітають роки  —
І вже ніщо назад не повернеш.
І я іду, ледь-ледь сивіють скроні,
Уже у полі видно небокрай!
Життя на полі цім, мов на долоні: 
Все видно — хоч ховай, хоч не ховай.
І будяки, й зерно, й чортополохи,
Життєві рани запеклись в рубці…
Ще треба витримать! І ще пройти хоч трохи,
Хоч доля в шрамах світить на руці.                              
Над полем Небо — голубе й високе!
Мені б в оту пречисту височінь!
Та каменем в душі тяжіють роки
І думка: «Не тривожся, відпочинь!
Присядь і передумай все прожите
Все, що було і «так» і що «не так»».
Життя моє — мов у полові жито:
Полови — гори! Зерен — на  п’ятак!
Та як душа сумує за Високим!
Життя, життя, — не поле ти без меж!
Так непомітно, крок за кроком, роки
Відходять мимо… Ти ідеш? Ти йдеш?!
Степан КОЦАН

* * *
« Ангел...підняв до неба правицю свою 
та й поклявся Живучим во віки віків,... 

що вже часу не буде…»
                                (Об’явлення 10:5,6)

Є час для мовчання, є час для молитви,
Є час для любові, для миру, для битви.
Є час для народження, час для зростання,
Є час для утіхи, є час для навчання.
Є час розкидати і час будувати,
Є час роздирати і вміло зшивати.
Є час для терпіння й стояння в проломі,
Є час для моління у Божому Домі.
Є час танцювати і час горювати,
Є час лікувати і час умирати...

Є час! А коли уже часу не стане,
Усі перед Божим Престолом постанем:
Вельможі та бідні, царі та народи —
Для осуду вічного чи нагороди?!
То поки є час, поспіши з покаянням
До Бога прийти. Бо Ісус крізь страждання,
Крізь муки смертельні любов’ю святою
До кожного серця пролився рікою...
Помер... і ВОСКРЕС! І вознісся до Бога!
У Царство Небесне відкрив нам дорогу.

Дорога вузенька, крута, небезпечна:
Хвалитись собою тут вкрай недоречно.
Що любиш: цей світ та його насолоди
Чи істину чисту святої свободи?!
Бажаєш іти невідступно і вперто?—
Для себе самого потрібно умерти.
Дивись на Ісуса. Лиш в Нього є сила,
Любові та вірності вічні вітрила.
Галина ЛЕВИЦЬКА

* * *
Цей неповторний день — 
краплиночка буття.
Він не впаде у річку забуття.
Його дарів нев’янучу красу
з собою я у вічність понесу.
Тетяна СВІРСЬКА



На одному з християнських сай-
тів є цікавий додаток: «Виміряй 
температуру свого християнства». 
Простенький тест дає характерис-
тики «теплого», «холодного» та «га-
рячого» християнина. Результати 
з’являються на загальній шкалі — 
така собі візуалізація духовного ста-
ну. На щастя, гарячих християн ви-
дно здалеку без будь-яких тестів, їх-
ні справи промовляють самі за себе.

Про це подумала, коли працю-
вала над матеріалом про роботу 
п’ятидесятницьких церков на сході 
України. У нашому братстві за цей 
напрямок відповідає єпископ Воло-
димир Бричка, який особисто вже 
близько сорока разів побував на 
прифронтовій території. 

Мені пощастило разом із Воло-
димиром Дмитровичем відвідати 
Донеччину й Луганщину в команді 
волонтерів. Про це — у цьому мате-
ріалі.

Тисяча кілометрів в один бік
З Києва ми виїхали близько два-

надцятої ночі. Десь о третій наздо-
гнали одну зі своїх фур (64 куби лі-
су, переважно дошки та брус для 
ремонту пошкоджених обстрілами 

Розмова про головне, або 
Три дні у волонтерській команді 
єпископа Володимира Брички

будинків). Перекусили в придорож-
ньому кафе — і знову кілометри… 
Світанок зустріли вже на Харківщи-
ні.

В екіпажі нас шестеро. Окрім 
мене та єпископа Брички, пастор 
із волинського села Лище Микола 
Климчук, директор рівненської мі-
сії «Добрий Самарянин» Ростислав 
Боришкевич та директор міжнарод-
ного благодійного фонду «Мир» (с. 
Оженин) Анатолій Хочай із сином 
Романом. Користуючись нагодою, 
починаю розпитувати єпископа про 
служіння.

— Перша моя поїздка з гумані-
тарною допомогою на Схід була в 
березні 2014 року, після того, як я 
потрапив на кордон із Кримом і по-
бачив хлопців-вояків: обмундиру-
вання нікудишнє, умови жахливі. 
Потім із нашої Карпилівки (село на 
Рівненщині, Рокитнівський р-н, — 
ред.) хлопців в армію забрали, то 
стали до них їздити. Пізніше дізна-
лися про базу переселенців у Свя-
тогорську... І кожного разу думаю 
— оце вже останній. А що зробиш? 
Дзвонять, просять!

— І як це ви отак тижнями їзди-

те? — пробую випростати затерплі 
від цілонічного сидіння ноги.

— А, нічого, звик. Правда, ноги 
трохи набрякають, бо з Рівненщини 
на Донеччину більше тисячі кіломе-
трів в один бік.

Володимир Дмитрович повідо-
мив, що цього разу наш екіпаж су-
проводжує дві фури з лісоматері-
алами — на Слов’янськ та на Сєве-
родонецьк (кошти на них виділив 
центральний офіс ЦХВЄУ), а також 
кілька вантажівок із продуктами й 
одягом, які розвезуть вантаж по міс-
тах Донецької і Луганської областей 
та доставлять на місію в Бердянськ, 
яка утримує дітей, вивезених із зо-
ни АТО. З нами в бусі подарунки для 
військових: від голки з ниткою та 
дзеркалець для бриття до цукерок. 
Увесь вантаж цього разу склав 140 
тонн.

Для довідки. За час подій на Схо-
ді від Церкви ХВЄ України тільки 
продуктів та товарів першої необ-
хідності направлено близько 90 фур 
– це майже 2 тис. тонн!

— Я намагаюся не афішувати 
свою роботу, особливо в Інтерне-
ті, — продовжує Володимир Брич-
ка. — Адже соціальними мережами 

Репортаж



користуються люди по обидва бо-
ки фронту. Та й, скажу чесно, не всі 
можуть зрозуміти наше служіння. 
Інколи доводиться співпрацювати 
й із тими, хто по той бік. І не тільки 
домовляємося про звільнення по-
лонених, час від часу допомагаємо 
(їжею, одягом) людям. Вони також 
наші брати й сестри, і просять про 
допомогу. Я не ділю людей на до-
брих і поганих, сепаратистів і несе-
паратистів. В основному там бідують 
слабкі й старі люди. Ми не можемо 
не звертати на них уваги, я вважаю, 
це буде не по-християнськи. 

Ізюм — Слов’янськ. Зустріч із Ген-
надієм

У місті Ізюм нас чекала малень-
ка винагорода за час, проведений 
у дорозі, — сніданок у кафе. За міс-
том — перший блокпост, далі — До-
нецька область. В’їжджаємо. Це 
перша моя поїдка в зону АТО, тому 
не диво, що згадалися різні історії, 
здатні полоскотати нерви. Ще й, як 
на те, щось «полетіло» у ходовій, 
мотор заскреготав — і ми стали.

Виручати приїхав брат Геннадій 
Лисенко зі слов’янської церкви «До-
бра звістка», який на буксирі доста-
вив авто до міста, а потім допомагав 
транспортом увесь час нашого пе-
ребування на Сході. Цікаво, що Ген-
надій (як потім виявилось, компа-
нійський, із гарним почуттям гумору 
брат) виглядав доволі колоритно як 
для протестанта: борода й хрест на 
грудях — ну, просто-таки молодий 
батюшка, тільки без ряси.

— У наших умовах хрест робить 
чудову справу, — каже він. — Лю-
ди одразу орієнтуються, що перед 
ними священик. Досить часто під-
ходять, просять благословити й по-
молитися.

Слов’янськ, місто обласного під-
порядкування, зустрів нас буденни-
ми клопотами. У більшості житло-
вих районів, де ми побували, слідів 
від обстрілів залишилось небагато. 
Утім поряд із СТО, де ремонтува-
ли наш транспорт, ще чекає рекон-
струкції розбомблений дитсадок: 
знесло частину даху і стіну на верх-
ньому поверсі. На хвіртці, яку рані-
ше дбайливі батьківські руки від-
кривали для своїх малюків, тепер 
пробоїни від розірваного металу, на 
території тихо, нікого не видно.

Через два дні, дорогою до-
дому, ми заїхали в інший район 
Слов’янська: на окраїні, де дух ві-
йни закарбувався значно сильніше, 
— ущент зруйновані будівлі, у тому 
числі приватні будинки, були в тако-
му стані, що, як кажуть, легше збу-
дувати наново. Живого місця не за-
лишилось…

— Люди іноді запитують, — про-
довжує єпископ-волонтер, — чи не 
хотілося вже все кинути. Скажу чес-
но — хотілося, і не раз. Особливо, 
коли попали під обстріл... Та Слово 
Боже каже: «А роблячи добре, не 
знемагаймо, бо часу свого пожне-
мо…» Я не очікую, що пожну на Зем-
лі, волонтерство — це така робота, 
що інколи може обернутися тобі до-

поміг повернутися, отримуєш вели-
ке задоволення. Тоді втома недо-
спаних ночей минає.

«Ми втекли з котла»
Коли Слов’янськ був окупованою 

територією (з 12 квітня по 5 червня 
2014 року), бойовики ДНР захопи-
ли приміщення євангельської церк-
ви «Добра звістка», пастором якої є 
Петро Дудник. У підвалі Божого до-
му вони влаштували склад боєпри-
пасів. Але милістю Божою молитви 
тут не зупинялися, і Бог явив чудо – 
приміщення не постраждало. Після 
звільнення Слов’янськ став містом, 
у якому знайшли тимчасовий чи по-
стійний притулок тисячі переселен-
ців із зони АТО.

кором. Хтось, можливо, думає, що 
ті люди на Сході не заслуговують 
такої жертовності й стільки добра 
(часто вони вороже настроєні до 
«западенців» і «київської влади»). 
Але коли ти бачиш цих людей, їхню 
нужденність, те, як вони зі сльозами 
на очах беруть допомогу, — це на-
дихає далі працювати. Навіть коли 
залишаюся вдома, все одно продо-
вжую працювати: люди дзвонять, 
просять допомогти, звертаються че-
рез соцмережі. Думаю, це проми-
сел Божий. Звичайно, заради цього 
доводиться жертвувати своїм часом 
і здоров’ям… Але це можливість за-
свідчити людям про любов Божу. 
Іноді доводиться вивозити й 200-их, 
і поранених. Коли бачиш, як родина 
зустрічає вдома бійців, яким ти до-

У день, коли ми прибули, хол 
церкви був повен народу, люди очі-
кували на богослужіння. Сестра Алі-
на, з якою я познайомилась, вияви-
лась переселенкою: «Ми втекли з 
Іловайська у серпні, коли там поча-
лися бої. Бомба розірвалась на го-
роді, у хаті вибило вікна. Добре, що 
в той момент усі були в будинку, бо, 
крім наших двох дітей, із нами було 
ще двоє дітей наших друзів. Тоді чо-
ловік сказав: «Їдемо звідси!» Ми на-
швидкуруч зібрали речі, сіли в авто 
й поїхали, спочатку в Харцизьк до 
батьків, потім були в інших містах, і 
ось зупинилися у Слов’янську».

Окрім Аліни, я познайомилась 
ще з кількома вірянами. Усі вони 
виявились переселенцями з різних 
міст Донецької та Луганської облас-



тей, і у всіх свої непрості історії.
Володимир Бричка:
— Взагалі, трапляються різні лю-

ди, буває так, що спілкуєшся з люди-
ною і розумієш, що вона налашто-
вана проросійськи і не збирається 
змінювати свою точку зору, але ти 
їй все одно допомагаєш, возиш про-
дукти. Наша мета — не перепрогра-
мувати людину чи «купити» її, ми 
просто виконуємо свій обов’язок. 
Вони самі повинні змінити свою 

в телефонному режимі курували 
пересування та відвантаження гу-
манітарного вантажу. Церковний 
бус (наш «застряг» на СТО, як міні-
мум, на добу) взяв курс на Красно-
армійськ. Праворуч за вікном про-
пливла гора Карачун, в’їхали до 
Краматорська, минули Новотроїць-
ке... У Красноармійську заїхали до 
міського терцентру соцобслугову-
вання населення, де оформили па-
пери на гуманітарний вантаж, що 

мальовничо. Тут, на базі місцевої 
церкви ХВЄ, розташовано невели-
кий перевалочний пункт. Місцеві 
брати напоїли нас теплим чаєм та 
пригостили бутербродами.

Під час цього імпровізовано-
го фуршету (у складському примі-
щенні кожен примостився на чому 
прийшлося) точиться розмова про 
доволі сумні речі. Виявляється, що 
офіційна перепустка з окупованих 
територій і назад коштує до 5 тисяч 
гривень, тому люди на свій страх 
і ризик купують «липові» за 500, і 
попадаються на блокпостах… «За-
паденців на блокпостах ще можна 
впросити, пускають біженців, а біль-
шість — завертають, чекають «на ру-
ку», — розповідає один із братів. — 
Було таке, що людей із продуктами 
з супермаркету не випустили. Кажу: 
та що ж ви робите? Хіба не зрозумі-
ло, що останню довіру до України 
в цих людей вбиваєте?!» Гірко це 
усвідомлювати, але корупція, як ір-
жа, проїла наше суспільство. Та пе-
ремога над нею починається з мо-
литви Церкви.

думку, пройнятися тим, що для них 
роблять, побачити мотив. Інколи на-
віть здається, що ми даємо більше, 
ніж маємо, але часто люди не розу-
міють цього, бо вони ніколи не до-
помагали іншим. Але ті люди, які 
відчули й зрозуміли наші мотиви, 
хто був у нас удома, у церкві — во-
ни вдячні.

Ми привезли в Карпилівку май-
же 40 переселенців. Вони самі ка-
жуть: «Не дивуйтеся нашому став-
ленню, адже роками нам розповіда-
ли про бандерівців, про катування 
людей». Це одна жінка таке сказа-
ла, мати восьми дітей, яка часто по-
вторювала: «Краще нехай будуть у 
нас росіяни». Але її думка змінила-
ся, коли її та її дітей саме «банде-
рівці» благословили й підтримали у 
важкий час. Тепер вона дуже вдячна 
нам, називає мене батьком.

Красноармійськ — Добропілля — 
Слов’янськ

Під час поїздки наш автобус час-
то нагадував штаб-квартиру: Во-
лодимир Дмитрович та інші брати 

прибув із нами, — і знову дорога до 
Слов’янська. З часом помітила, що 
БТРи на дорогах уже менше привер-
тають до себе увагу — людина до 
всього звикає… 

Назад їхали через Добропілля. 
Типово шахтарський краєвид за ві-
кном заворожує погляд, велетен-
ські терикони виглядають доволі 

*  *  *
— Бувають різні ситуації — і од-

на велика приємна подія може ком-
пенсувати 100 маленьких неприєм-
них. Якось ми допомогли визволити 
з полону бійця, доставили його до 
лікарні з обмороженими кінцівка-
ми. Родичі цього чоловіка не знали, 
хто це зробив. А одного разу я про-



повідував на євангелізації і розповів 
про цей випадок. Тоді до мене піді-
йшла молода жінка з великим буке-
том квітів і зі сльозами на очах ска-
зала: «Я дочка того чоловіка, якого 
ви врятували. Усім серцем дякую!» 
Я сказав їй, що ми просто виконує-
мо свій християнський обов’язок.

Зустріч у великій родині
Коли дісталися до місця розван-

таження лісоматеріалів, Володимир 

двоє з яких прийомні) у час, коли 
сім’я особливо гостро переживала 
втрату чоловіка й батька, забрав їх 
до себе на Західну Україну на дея-
кий час.

*  *  *
Володимир Бричка:
— Якщо говорити про настрої 

людей на Сході, то ми розуміємо, 
що зміни — це процес і за один 
день не настануть. Сказано: «Робля-

чи добре, не сумуймо, бо свого часу 
пожнемо, коли не ослабнемо». Хо-
ча не завжди бачиш результат своїх 
зусиль таким, яким би хотів, розумі-
єш, що однак Бог тебе благословляє. 
У цьому році в нас був великий вро-
жай картоплі, у мене на городі одна 
картоплина на півкілограма вирос-
ла! Це ж благословення від Бога!

До речі, зараз ми робимо запа-
си на зиму — у прифронтових зонах 
люди нічого не садили. Шукаємо 
склади, купуємо багато овочів. Ко-
шти на них частково самі шукаємо, 
частково приходить через головний 

офіс ЦХВЄУ. А знаєш, скільки це ко-
штує? Наприклад, щоб машину ка-
пусти на Схід завезти, треба 160 ти-
сяч гривень. А Бог благословив уже 
не одну завезти.

Територія, де потрібна допомо-
га, потроху звужується: у таких міс-
тах, як Лисичанськ, Слов’янськ, Сє-
веродонецьк люди вже трохи ожи-
ли, самі шукають способи виживан-
ня. Тепер в основному потребують 
допомоги прифронтові зони, такі як 
Попасна, Авдіївка, Красногорівка – 
там ми мусимо допомагати.

Дорога додому
Так трапилось, що наш транспорт  

у черговий раз дав збій, тому двоє 
братів залишились у Слов’янську, а 
для решти команди місцеві пастори 
придбали квитки на поїзд. У купе з 
нами їхала середнього віку жіночка 
з Донбасу. Говорила українською, та 
гіркота й образа, що звучала в її го-
лосі (розповіла, як наші доброволь-
чі загони заходили в її місто), не да-
вали їй почути й розділити моє захо-
плення роботою християн-волонте-
рів. «Це добре, що ви допомагаєте 
людям, але краще б у цьому не було 
потреби», — риторично зауважила 
жінка.

І що сказати на оте «краще б»?..  
Хочеш ти чи не хочеш, а приходить 
пора екзаменів. Для віруючих лю-
дей — це час поговорити про осно-
вне в житті, про те, що насправді ви-
значає твою віру, готовність служи-
ти... Визначає «температуру» твого 
християнства.

Ірина СТОЛЯР,
Київ — зона АТО — Київ

Дмитрович  за мить уже був на фурі. 
«Ось так покладіть брус, ось так да-
вайте, спускаймо!» — радить єпис-
коп, і робота пішла значно жвавіше. 
Оптимізувавши процес, Володимир 
Бричка витирає спітніле чоло й по-
сміхається: «Ну що, поїхали далі?» 

Дорогою відвідали місіонерську 
церкву в одному з населених пунк-
тів. А повернувшись до Слов’янська, 
завітали в гості до Олени Велич-
ко, удови одного з чотирьох убитих 
сепаратистами служителів церкви 
«Преображення Господнє». Бойо-
вики ДНР захопили Володимира Ве-
личка разом із ще одним дияконом 
Віктором Брадарським та двома си-
нами пастора церкви Рувимом і Аль-
бертом Павенками одразу після бо-
гослужіння на свято П’ятидесятниці 
у 2014 році. Батько восьми дітей 
більше так і не повернувся додому…

По тому, як зустрічали єпископа з 
Рівненщини в цій родині, стало зро-
зуміло, хто намагався зігріти зране-
ні болем серця в найтяжчий період. 
Молодший синочок, почувши го-
лос гостя, стрімголов кинувся в йо-
го обійми з вигуками: «Ура, дєдуш-
ка!» Старші дівчата й хлопці теж ра-
до обіймали єпископа. Володимир 
Дмитрович (він сам батько 14 дітей, 



Коли церква росте — це озна-
ка того, що вона здорова. Відчуття, 
що місця в молитовному будинку 
села Воронки (Володимирецький 
р-н Рівненської обл.) стає замало, 
з’явилося вже давно. Братська ра-
да прийшла до висновку: треба бу-
дувати новий дім молитви. І вже 
напередодні новорічно-різдвяних 
свят, 27 грудня, відбулося посвячен-
ня новозбудованого молитовного 
будинку молитви. 

Новий дім молитви розташова-

ний на тому ж подвір’ї, він у два ра-
зи більший і розрахований майже 
на 1,5 тисячі людей. Приміщення 
старого будинку теж не пустувати-
ме: там і далі працюватиме неділь-
на школа, молодіжне служіння то-
що.

На свято до Воронків з’їхалися 
гості з різних місць. Дім молитви 
ледве вміщав усіх. Сотні людей сто-
яли, оскільки не вистачало місць. 
На  посвячення прибули й пред-
ставники влади: голова райради, 

Удвічі більший молитовний будинок побу-
дували та посвятили у селі Воронки, що на 

Рівненщині

сільський голова, директор шко-
ли, які звернулися з привітаннями 
до присутніх. Посадовці висловили 
вдячність за те, що церква несе до-
бру науку, світло і сприяє духовно-
му розвитку суспільства. Старший 
єпископ Церкви християн віри єван-
гельської України Михайло Паноч-
ко від імені Церкви висловив пред-
ставникам влади та інтелігенції села 
вдячність за таку увагу й подарував 
їм Біблії на пам’ять про цю подію.

Чудово співав хор, звучали сло-
ва вітання від десятків пасторів. Во-
лодимирецький район має близь-
ко 35 церков — це один із найба-
гатших районів України на церкви 
християн віри євангельської. Пас-
тором церкви у Воронках служить 
Микола Хомич.

За свідченням учасників, святко-
ве зібрання (три з половиною годи-
ни) пройшло як на одному диханні. 
До молитви-посвячення дому мо-
литви присутніх закликав старший 
пресвітер об’єднання церков ХВЄ 
Рівненської області Віктор Бориш-
кевич. А заключну проповідь виго-
лосив старший єпископ Михайло 
Паночко.



Медичне обладнання на суму 
понад 800 тис. доларів передали 
церкви християн віри євангельської 
США лікарям Головного військового 
клінічного госпіталю України.

Урочиста церемонія передачі 
медичного обладнання, наданого 
українською євангельською діаспо-
рою американського штату Вашинг-
тон для лікування військових, від-
булася 5 грудня 2015 року. Що сим-
волічно — у Міжнародний день во-
лонтерів.

«Контейнер на місці! — конста-
тував приємний факт завершення 
проекту Голова Слов’янського дис-
трикту Асамблей Божих США єпис-
коп Віктор Прохор під час передачі 
вантажу адміністрації госпіталю. — 
Дякуємо друзям за допомогу в йо-
го комплектуванні. Усім, хто  доклав  
зусиль, щоб відбулася ця благодій-
на акція, метою якої є допомога по-
страждалим українцям, насампе-
ред військовослужбовцям, які були 
поранені під час проведення АТО».

Щоб зібрати та доправити ме-
дичну техніку на таку суму (а це по-
над 20 млн. грн.), наші брати за оке-
аном працювали півроку. Єпископи 
Віктор Прохор та Петро Саєнко спе-
ціально приїхали  до Києва на один 
день, щоб передати довгожданний 
для українських медиків дарунок. 
40-футовий вантажний контейнер 
містить біометричне та діагностич-
не обладнання, засоби гігієни, од-
норазовий лікарський одяг, витрат-
ні матеріали тощо.

Цього ж дня на базі Головного 
військового клінічного госпіталя від-
булася прес-конференція за учас-
тю Надзвичайного і Повноважного 
Посла України в США Валерія Ча-
лого, Почесного консула України в 
штатах Вашингтон та Орегон Вале-
рія Голобородька, старшого єписко-
па Церкви християн віри євангель-
ської України Михайла Паночка та 
представників української діаспори 
США. У прес-конференції також взя-
ли участь представники організації 
«Коло турботливих друзів», за під-

тримки якої ця акція стала можли-
вою, та  військовослужбовці, які лі-
куються в госпіталі.

Відкриваючи захід, Валерій Ча-
лий зазначив: «Я вдячний нашим 
активістам, які сьогодні працюють 
по всій Америці, і волонтерам ін-
ших організацій, і церквам, де укра-
їнська діаспора дуже активна, за 
те, що це відбувається дуже органі-
зовано й скоординовано. Повірте, 
там, за океаном, відчувається над-
звичайно потужна підтримка Укра-
їни».

На думку Почесного консула 
важливість такої акції, її висвітлен-
ня, полягає ще й у тому, що вона го-
ворить про активність Церкви: «На 
жаль, про Церкву говорять дуже ма-
ло. А ми знаємо, що християни бага-
то роблять, навіть більше, ніж інші. 
Однак є правило, «що робить права 
рука, щоб не знала ліва», думаю, це 
не той випадок, коли потрібно цим 
правом користуватися. Коли ми ма-
ємо правильні мотиви й робимо до-
брі справи, то маємо про це гово-
рити людям. Не для того, щоб себе 
прославити, а щоб прославилось 
ім’я Боже, щоб інші люди, знаючи 
нашу роботу, могли прославити Бо-
га», — переконаний Валерій Голо-
бородько.

«Для того, аби лікар мав змогу 
надавати якісну й повноцінну до-
помогу, лише його знань, на жаль, 

недостатньо, — наголосив Анатолій 
Казмірчук. — В арсеналі медика має 
бути якісне обладнання, сучасні за-
соби діагностики та необхідні ліки. 
І допомогу, яку ми сьогодні отрима-
ли, буде використано за призначен-
ням, на всіх рівнях».

Михайло Паночко від імені укра-
їнської Церкви щиро подякував бра-
т ерству США за роботу. Коментуючи 
результати заходу для ЗМІ, він за-
уважив: «Те, що сьогодні відбуло-
ся, свідчить про потужну діяльність 
Церкви під час таких викликів, із 
якими стикнулася наша країна. Ми 
вдячні Богу за наших братів у США, 
які доклали максимум зусиль і зі-
брали дуже багато коштів, щоб до-
помогти українським воїнам. Вдячні 
їм особисто, бо вони виконують за-
повідь: «Носіть тягарі один одного, і 
так виконаєте закон Христовий».

На згадку про зустріч начальник 
Національного військово-медично-
го клінічного центру вручив почес-
ним гостям ювілейні знаки Головно-
го військового клінічного госпіталю, 
якому у 2015 році виповнилося 260 
років. А Валерій Чалий передав бій-
цям, які зазнали поранень під час 
АТО і лікуються у військовому госпі-
талі, листівки від школярів Сполуче-
них Штатів. Американські діти при-
вітали українських героїв із наступа-
ючими новорічними та різдвяними 
святами.

Церква ХВЄ України передала медичне об-
ладнання військовому госпіталю 



За останні роки навколо Києва 
з’явилося немало затишних житло-
вих комплексів з новим сучасним 
плануванням та інфраструктурою. 
Один із них — «Львівський маєток» 
на території  села  Софіївська Бор-
щагівка. 16 грудня 2015 року там бу-
ло здійснено посвячення та закла-
дено перші цеглини нового дому 
молитви.

Левову частку фінансових витрат 
на будівництво взяло на себе під-

На житловому масиві «Львівський маєток» закладено 
перші цеглини нового дому молитви

У Барселоні 
відкрито нову місіонерську церкву ХВЄ

приємство-забудовник житлового 
комплексу. Компанія виділила зе-
мельну ділянку, заклала фундамент 
і планує провести повний цикл буді-
вельних робіт. Забудовники багато 
коштів жертвують на соціальні про-
екти, у тому числі на допомогу по-
страждалим унаслідок подій на Схо-
ді України.

Сьогодні на масиві вже функ-
ціонує гарний сучасний дитсадок. 
Планується будівництво великого 

супермаркету та інших соціальних 
і побутових об’єктів.  Молитовний 
будинок, як передбачено проектом, 
матиме зал на 450 місць.  

«Не хлібом єдиним буде жити 
людина», — сказано в Слові Божо-
му. Це будівництво здійснюється на 
славу Божу й на благо мешканців 
масиву, тому ми щиро помолили-
ся за Божу охорону й благословен-
ня цього будівництва», — поділився 
старший єпископ Церкви християн 
віри євангельської України Михай-
ло Паночко, який узяв участь у по-
свячені закладин нового храму. Він 
разом зі старшим пресвітером Київ-
щини Олександром Озеругою, ди-
ректором Британської благодійної 
фундації IAT Бернардом Кокером та  
іншими служителями заклав перші 
цеглини в новобудову.

Нині на ЖК «Львівський маєток» 
проводить зібрання невелика група 
християн віри євангельської — це 
дочірнє зібрання від київської церк-
ви, що на вул. Кар’єрна, 44.

В Іспанії, у м. Барселона, українськими 
місіонерами було започатковано служін-
ня нової церкви християн віри євангель-
ської. У цьому місті, що лежить на узбе-
режжі Середземного моря, працює багато 
українських заробітчан, серед яких є віру-
ючі, а є люди, які конче потребують Бога 
та проповіді Євангелії.

Пастором-місіонером у новій церк-
ві служить Володимир Редич, котрий ра-
зом із дружиною Наталею переїхав сюди 
з Мадрида. До переїзду в Барселону, що 
є центром Каталонії, Володимир був слу-
жителем мадридської церкви ХВЄ, у якій 
пастором служить Ярослав Демко.

«Це вже сьома церква, яка відкрива-
ється в Іспанії нашими місіонерами, — 
коментує  старший єпископ Церкви ХВЄ 
України Михайло Паночко. — Є зібран-
ня в Мадриді, Малазі, Севільї, Марбельї, 
Торрев’єсі, Валенсії, а ось тепер і в Барсе-
лоні. Також діє домашня група в місті Сан-
Себастьян, що знаходиться на північ від 
Мадрида».



9 грудня 2015 року в приміщенні 
Київського біблійного інституту від-
булася зустріч керівників церковної 
освіти.

На підсумкову зустріч освітян 
з’їхалися завідувачі обласних відділів 
освіти ЦХВЄУ з Києва, Івано-Франків-
ська, Львова, Полтави, АР Крим, Жи-
томира, Чернівців, Чернігова, Сум, 
Донецька, Одеси, Рівного, Луцька та 
Тернополя.

Заступник старшого єпископа 
ЦХВЄУ єпископ Микола Синюк при-
вітав зібрання та звершив молит-
ву благословення. Завідувач відділу 
освіти Віктор Вознюк у своїй звітній 
доповіді проаналізував працю відді-
лу у 2015 році, зауваживши всі успі-
хи та недоліки, а також важливі ре-

алізовані проекти (зокрема видан-
ня посібника для молоді «Юність в 
об’єктиві»).

Після того відповідальні за відді-
ли освіти в областях дали коротку ін-
формацію про власну працю в регіо-
нах. Серед інших питань брати звер-
нули увагу на необхідність готувати 
кваліфікованих учителів недільної 
школи, які могли б самі готувати ма-
теріали для уроків, а не тільки пере-
повідати чужі. Присутні щиро співчу-
вали, слухаючи розповіді про нелегкі 
умови духовної праці в АР Крим.

Сергій Будько запрошував на місі-
онерську працю до Чернігівської об-
ласті, а Петро Музичук радів із гарних 
результатів табірного служіння дітям 
на Рівненщині.

У наступному році відділ освіти працюватиме над про-
ектом підручника «Дошлюбне консультування»

Після обіду освітяни обговорили 
ряд важливих питань, серед яких пи-
тання вироблення документу, який 
регулюватиме стосунки між духовни-
ми навчальними закладами брат-
ства, внесення змін до статутів міс-
цевих церков (закріплення положень 
про традиційну сім’ю та необхідність 
здобуття християнської освіти для 
служителів). Віталій Варениця пред-
ставив план наступного проекту від-
ділу освіти — підручника «Дошлюб-
не консультування».

Також порушувалося питання про 
написання вступу до соціальної док-
трини Церкви християн віри єван-
гельської України, який висвітлить те-
му «Церква в післявоєнний період». 
У кінці зустрічі керівник відділу осві-
ти ЦХВЄ в Чернівецькій області Сер-
гій Сіпа звершив молитву за служіння 
освітян.

Церкви західних областей України 
готові прийняти близько 100 дітей з 
Луганщини під час літніх канікул 2016 
року.

Про це під час  зустрічі зі співробіт-
никами Луганської обласної військо-
во-цивільної адміністрації повідомив 
єпископ Володимир Бричка. Разом із 
командою волонтерів-християн він 
супроводжував черговий вантаж гу-
манітарної допомоги, що прибув до 

ри відвідали позиції військових, для 
яких закупили теплі речі. У той же час 
Володимир Дмитрович повідомив, 
що церкви  ХВЄ західних областей 
України готові прийняти близько 100 
дітей з Луганщини на відпочинок під 
час літніх канікул. Допомогти в цій 
справі вже зголосилися  міжнародні 
благодійні організації у Норвегії.

«Ми розуміємо, що зброєю, на-
віть найсучаснішою, неможливо до-

Церкви західних областей України готові прийняти 
близько 100 дітей з Луганщини під час літніх канікул

сягти миру. Ми мусимо думати, як 
примиритися!» — наголосив  єпис-
коп під час зустрічі в обладміністрації 
Луганщини, де представників церков 
зустрів заступник голови Юрій Кли-
менко.

Від імені місцевої влади Юрій 
Клименко щиро подякував церквам 
та команді волонтерів-християн за 
допомогу. А також  відзначив важли-
вість того, що гуманітарна допомога 
із Заходу надходить у постраждалі 
райони доволі регулярно.

міста Сєверодонецька напри-
кінці січня.

Кошти на допомогу  зби-
рали віруючі церков християн 
віри євангельської  як в Украї-
ні, так і за кордоном. Зокрема, 
співробітникам Луганської об-
ладміністрації було передано 
п’ять сучасних ноутбуків, які 
на Схід доставили представ-
ники Української християн-
ської місії відродження і ми-
лосердя «Добрий самарянин»  
(керівник Ростислав Боришке-
вич) від  імені американської 
благодійної організації Impact 
Ministry.

За словами Володимира 
Брички, цього разу волонте-



Лариса Мурах: 
«Наша молитва, щоб Господь піднімав 

нових служителів»

5-6 лютого 2016 р. відбулася звітна конференція 
пра цівників дитячого служіння ЦХВЄУ. Відповідальні за 
роботу в областях ділилися інформацією про те, як роз-
вивається дитяче служіння в їхніх регіонах, переймали 
досвід та спілкувалися.

Першого дня служителі аналізували основні тенден-

ції розвитку дитячого служіння у кожній області. Було 
зазначено, що у більшості регіонів проходять підготов-
ку нові вчителі недільних шкіл, формуються команди 
для проведення дитячих євангелізацій, розвиваються 
різні форми дитячого служіння. Досвідчені служителі 
включаються у роботу з підготовки нових працівників.

Під час конференції Словом Божим ділилися В. Си-
дорчук, П. Вернигора, О. Озеруга, які закликали до 
спільної молитви за працівників дитячого служіння. Де-
легати узгодили дати проведення регіональних конфе-
ренцій для працівників дитячих служінь церков. Одна 
із цілей таких заходів — можливість більше спілкувати-
ся із вчителями недільних шкіл, дитячими євангеліста-
ми та служителями інших напрямків.

Цікавою темою ділилася Л. Садолько, яка наголоси-
ла на тому, що дитячий служитель поставлений Богом, 
щоб оберігати кожну дитину від небезпек, якими напо-
внене суспільство. «Дитячі працівники повинні висту-
пати як сторожі, які пильнують, щоб побачити небез-
пеку та вчасно оголосити про неї», — зазначила Лідія 
Федорівна.

Також багатьма служителями було зауважено, що 
не вистачає дитячих працівників. «Наша молитва до 
Господа, щоб Він піднімав нових працівників, щоб запа-
лював серця людей до служіння серед дітей» – зазна-
чає завідувачка відділу служіння дітям Лариса Мурах. 
Насамкінець вона побажала служителям аби Бог бла-
гословив їхні наміри зростати в Господі, та бути вірним 
сторожами для ввірених їм дітей.

Стартував проект 
«400 нових церков за 5 років» в рамках 

якого відкрито новий Дім молитви 
у місті Баришівка на Київщині

У місті Баришівка Київської області 7 лютого 2016 
р.  відбулося урочисте відкриття Дому молитви церкви 
ХВЄ «Відродження»  (дочірня громада київської церви 
«Фавор»). Це пілотний проект у рамках  програми «400 
нових церков за 5 років». Стратегічна мета «400 нових 
церков за наступні 5 років» була погоджена на остан-
ньому в 2015 році засіданні Комітету ЦХВЄУ.

Затишний сучасний будинок у британському стилі 
вміщатиме близько 200 вірян. Відкриваючи святкове 
богослужіння, пастор церкви Роман Левченко розпочав 
з подяки: «Ми вдячні всім, хто взяв участь у будівництві 
будинку і найперше — Богу». Він висловив упевненість, 
що цей дім молитви буде світлом і сіллю для всіх меш-
канців міста.

Про історію нової споруди, та про чудеса Божі, які 
супроводжували її будівництво розповів пастор церкви 
«Фавор» Сергій Бевзенко. Свого часу він придбав ділян-
ку землі для своєї сім’ї, але Бог відкрив, що на цьому 
місці повинен вирости дім Божий.

«Під час будівництва я взяв для себе дуже важливий 
урок, — розповідає пастор Сергій. — Коли ми чогось 
просимо у Бога і розраховуємо на свої здібності, треба 
не забувати, що Божі можливості набагато більші! Вес-
ною 2015-го, коли ми запланували будівництво, говори-

ли: буде добре, якщо до кінця року  зможемо залити 
фундамент і максимум — поставити стіни і дах. Господь 
же послав людей, які виступили спонсорами, і вже на-
прикінці осені будівництво було фактично завершене».

Привітати церкву з новосіллям приїхав старший 
єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко. Він сказав проповідь 
на уривок з книги Ісаї: «Дім мій буде названий домом 
молитви для всіх народів» та висловив надію, що най-
ближчим часом в містах і селах України буде зведено 
ще десятки таких затишних домів молитви. «На сьогод-
ні у братерстві ми вже маємо 1172 будинків молитви», 
— зауважив старший єпископ. Михайло Паночко пода-
рував пастору молодої церкви Роману Левченко Біблію.

Старші служителі та віряни ревно помолилися про 
благословення нового Дому молитви та поблагослови-
ли служителів помісної церви.






