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Проповідь

Для чого потрібна 
місцева церква?



Христос стверджує, що Він по-
будує Церкву, якої не переможуть 

сили адові
Для того, щоб з неба скинути са-

тану, Бог послав архангела Михаїла. 
Але для того, щоб заснувати Церкву, 
Бог послав Сина улюбленого! І Церк-
ва (що ми не раз знаходимо в Пи-
санні) — це Тіло Господа Ісуса Хрис-
та.  Христос — Голова Церкви. Він 
вознісся на небеса і сидить право-
руч Отця Небесного. А ми, як Церква 
Його, залишилися на землі. І все, що 
Христос робив на землі, робилося 
Духом Святим через Церкву. Скіль-
ки разів нам доводилося чути від 
людей: «Сам Бог тебе послав! Сам 
Бог промовив через твої уста». Але 
ми якось не надавали цьому відпо-
відного значення, хоча насправді це 
так. Ми — Його уста. І нашими уста-
ми Христос промовляє Добру Нови-
ну до людей. Нашими руками Хрис-
тос чинить милостиню для бідних 
і знедолених. Нашими устами Він 
утішає скорботних. Нашими ногами 
приходить туди, де є потреба. Ми 
— Його тіло. І цим я хочу підбадьо-
рити людей, підбадьорити служите-
лів, тому що в Бога немає нікого на 
землі, з ким би Він міг співпрацюва-
ти у Своїх справах, окрім нас. Так, ми 
прості й часто невчені. Є люди, які 
набагато освіченіші від нас, вправні-
ші в організаційних питаннях. Мож-
ливо, хтось займає високі посади, 
але, не будучи Божими дітьми, вони 
не є знаряддям у Божих руках. Вони 
не віддали себе, свого серця та ро-
зуму на служіння Господу. Бог не мо-
же послуговуватися ними, хоча інко-
ли може й використати, це Його пре-
рогатива. Він використовує нас.

Ось декілька прикладів. Корни-
лій у пості та молитві. З’являється 
йому ангел Божий і каже: «Пошли в 
Йопію. Там в домі гарбарника Симо-
на гостює Симон, якого звати Петро. 
Він прийде і скаже тобі…» Напрошу-
ється природне питання: «Ангеле, а 
ти не знаєш, що сказати?»  Але є ро-
бота для ангела, є — для архангела 
чи херувима, але є робота для люди-
ни. І Бог на землі використовує нас, 
часто простих і незначних. 

Мойсей був навчений усієї науки 
єгипетської, був сильний у слові та 
ділі. Але лише після того, як він ро-
зучився говорити, Бог вибрав його 

й через нього зробив Свою роботу. 
І Сам Бог про Мойсея засвідчив, що 
він найбільш лагідна людина.

А історія воскресіння Лазаря? 
«Відваліть каменя!» — каже Ісус. І 
учні відвалюють камінь. «Лазарю, 
вийди. А ви розв’яжіть пелени! Дай-
те йому їсти», — знову звертається 
до людей. Ісус же міг сказати: «Каме-
ню, відкотися! Пелени, поспадайте!» 
Але ні! Він звернувся за допомогою 
до людей. Щось робить Христос. А 
щось  повинні зробити й ми. Бо ми 
є природною основою для надпри-
родних дій. Ми робимо те, що може-
мо. А Бог робить те, що нам не під 
силу. Ми — Тіло Христове, ми — ін-
струмент в Його руках. І все, що Бог 
робив, робить і робитиме, звершу-
ється Духом Святим через Церкву.

Дари Святого Духа дано для 
Церкви й практикуються в Церкві

І вони призначені для того, щоб 
будувати Церкву й готувати на-
род Божий на діло служіння. Часто 
Бог закладає ці дари в людину ще 
з материнської утроби. Часто ми, 
п’ятидесятники, особливу увагу звер-
таємо на дари пророцтва, на витлу-
мачення мов, видіння, зцілення. Ми 
по-особливому прагнемо цього. Але 
підіть із цими дарами на вулицю й 
оголосіть про це людям — вони вас 
не зрозуміють. Наприклад, скажіть, 
що ви бачили видіння. Що про вас 
подумають? Щонайменше, що ви не 
сповна розуму. У Посланні до ефесян 
йдеться про ще одну групу дарів, на 
які ми менше звертаємо уваги: «То-
му й сказано: «Піднявшися на висо-
ту, Ти полонених набрав і людям дав 
дари!» І Він, отож, настановив од-
них за апостолів, одних за пророків, 
а тих за благовісників, а тих за пасти-
рів та вчителів, щоб приготувати свя-
тих на діло служби для збудування ті-
ла Христового» (Еф.4:8,11-12). Отже, 
дари дано як оснащення для Церк-
ви. Вони практикуються в Церкві для 
того, щоб будувати Церкву. Коли ж 
хтось поза Церквою хоче бути вели-
ким, духовним, він зазнає невдачі. У 
цьому я твердо переконався за понад 
15 років свого пасторського служін-
ня. Я побачив, що такі джерела пере-
сихають. Вони стають каламутними. 
А ті джерела, які працюють у Церкві, 
наповнюються свіжою водою.

Церкві дано право зв’язувати та 
розв’язувати

«Поправді кажу вам: що тільки 
зв’яжете на землі, зв’язане буде на 
небі, і що тільки розв’яжете на землі, 
розв’язане буде на небі» (Мт. 18:18). 
Усі віхи нашого життя пов’язані з 
Церквою. Богобоязні батьки прино-
сять у Церкву своїх дітей, щоб за них 
помолилися. Одружуються — у Церк-
ву на молитву. І Церква благословляє. 

Якби Бог нам дав здатність поба-
чити, як Бог нахиляє своє вухо й від-
повідає на молитву Церкви, і чинить 
милість людям, сім’ям, країнам, на-
ціям, то ми б оцінили, як багато зна-
чить молитва Церкви перед Божим 
лицем. Тому я закликаю всіх людей 
цінувати благословенням Церкви. 
Не нехтуймо тим, щоб просити бла-
гословення Церкви, коли їдемо на 
роботу, у якісь поїздки чи розпочи-
наючи певні справи… Хтось може за-
кинути нам, що церкви моляться, але 
ситуація в країні не змінюється. Але 
я хочу сказати, що було б у сто ра-
зів гірше, якби церкви не молилися. 
Проаналізуймо, скільки разів могло б 
не стати України, вона могла б просто 
розчинитися як країна, як народ. Але 
Боже око бачило, а Боже вухо чуло, 
як молилася Церква. І Бог відповідав 
та посилав благословення. І було б 
незрівнянно гірше, якби не молитви 
народу Божого.

Наш брат Віктор Юхнюк близько 
15 років тому пережив дуже складну 
операцію на серці. Тричі в нього зу-
пинялося серце й у цілому близько 
трьох хвилин він перебув із зупине-
ним серцем. Операцію робили у Вар-
шаві, і лікар, який оперував, а черга 
до нього розписана на декілька років 
уперед, сказав, що лише 3% людей 
виживають після такої операції. Якщо 
ж узяти тих людей, за яких ми моли-
мося, то процент зцілень буде незрів-
нянно більшим, ніж від скальпеля ви-
датного професора. Слава Богові!

Христос прийде за Церквою
Вселенська Церква Христова 

складається з людей, які упокоїлися 
в Бозі, і з тих святих, що живуть на 
землі. І Слово Боже стверджує, що 
«Сам бо Господь із наказом, при го-
лосі Архангола та при Божій сурмі 
зійде з неба, і перше воскреснуть 
умерлі в Христі, потім ми, що живе-
мо й зостались, будемо схоплені ра-



зом із ними на хмарах на зустріч Гос-
подню на повітрі, і так завсіди буде-
мо з Господом» (1Сол.4:16,17).

Є люди, які називають себе чле-
нами Вселенської Церкви. Але я хо-
тів би сказати такому: «Блукаюча ти 
зірка, а не член Вселенської Церкви. 
Ти далеко заблудишся, якщо не змі-
ниш свого розуміння». Якщо ти не 
можеш бути членом місцевої Церк-
ви, бо хтось там на тебе не так по-
дивився, хтось сказав тобі щось, що 
тобі не дуже подобається, то ти не 
можеш бути й членом Вселенської 
Церкви. Якщо ти не можеш прийня-
ти брата, якого бачиш, то як можеш 
любити Бога, Якого не бачиш. І ти не 
зможеш увійти в небо, бо туди не 
ввійде ніщо нечисте. Туди увійдуть 
примирені, ті, що простили, що по-
крили образу любов’ю. А ображені 
та непримирені туди не ввійдуть.

У Церкві виховується наш хрис-
тиянський характер

Ми багато чого в житті вибира-
ємо. Ми вибираємо садок і школу 
для дітей, вищий навчальний за-
клад, супутника життя, але братів і 
сестер у Церкві не обираємо. Їх при-
водить Бог. І часто вони призначе-
ні Богом для того, щоб обшліфува-
ти, обтесати наш характер, бо як же 
ми можемо навчитися терпіння, як-
що нема кого терпіти? Як навчити-
ся прощати, якщо нас ніхто не обра-
зив? Господь хоче, щоб у нас виро-
билися такі риси характеру, про які 
каже апостол Павло: «Любов дов-
готерпить, любов милосердствує, 
не заздрить, любов не величаєть-
ся, не надимається, не поводиться 
нечемно, не шукає тільки свого, не 
рветься до гніву, не думає лихого, 
не радіє з неправди, але тішиться 
правдою, усе зносить, вірить у все, 
сподівається всього, усе терпить» 
(1Кор.13:4-7).

Бог добрий до нас, Він оберігає 
нас, наші сім’ї. Проте Він посилає в 
наше життя людей, які страждають, 
щоб ми могли допомогти їм, під-
тримати їх, виробляючи в собі риси 
Христові. Якщо в Бога є план щодо 
нас, якщо Бог бажає використовува-
ти нас як інструмент, як посудину в 
Своїх руках, то Він буде посилати в 
наше життя людей, які допоможуть 
нам бути такими обтесаними камін-
цями, які б могли лягти в стіну Гос-

поднього храму без проміжків і без 
зайвого шуму.

У Церкві ми вчимося Божого 
Слова й життя

Я з повагою ставлюся до різних 
навчальних закладів. Але вони не 
вчать нас основного — як жити. Во-
ни дають інформацію, дають зна-
ння, певною мірою заточують лю-
дей під існуючі системи та структу-
ри. Економічні заклади не можуть 
навчити заробляти гроші. Педаго-
гічні — не можуть навчити людину 
правильно виховати дітей. У Церкві 
ж ми вчимося не лише Божого Сло-
ва. У Церкві ми вчимося життя. Якби 
не Церква, скільки б освічених лю-
дей лишилися нещасними, розлу-
ченими, нікому не потрібними. Їхні 
таланти й дари пропали б. І лише 
Церква зуміла підняти ці таланти й 
використати їх на славу Господу. 

У Церкві ми підзвітні один од-
ному

І це дуже добре. Є люди, які за 
своїм видом діяльності нікому не 
підкоряються, бо працюють самі на 
себе. Але так не буває в Церкві. І це 
велике благо для нас, яке береже 
нас від того, щоб не зійти з вузень-
кої стежки на манівці. Відсутність 
підзвітності — це велика загроза для 
людини, для служителя. Але коли ми 
в Церкві підзвітні один одному, то це 
надзвичайно цінно й корисно для 
нас. Це на благо для нашої душі.

У Церкві ми частіше сповняємо-
ся Духом Святим

Хтось заспіває пісню, хтось скаже 
Слово — і Божа благодать, і Божий 
Дух діє в нашому серці. І та людина, 
яка перебуває в Божій благодаті, у 
Господній присутності, ніколи не за-
лишиться такою, якою була до того. 
Щось у ній змінюватиметься на кра-
ще. Пророк Ісая каже: «Горе вам…» 
І повторює ці слова багато разів, до-
ки сам не потрапляє в присутність 
Божу. І тоді його слова звучать так: 
«Горе мені!» І після цього Ісая ви-
правив свої уста, бо побачив, що са-
ме вони були занечищені. 

Церква нас виховує естетично
Може, це не зовсім духовне пи-

тання. Але це стосується місцевої 
церкви. Жителі міст мають більше 

можливостей розвиватися естетич-
но, у менших містечках таких можли-
востей менше. Але замислімося над 
тим, як часто середньостатистичний 
житель України має змогу слухати 
живу музику? А ми навіть не замис-
люємося над тим,  що те, чим ми ко-
ристуємося, просто так, легко й за-
дарма, багато людей бачили лише 
по телевізору. Як часто люди співа-
ють? Ну хіба що після третього столу, 
але тоді, здається, вже б краще й не 
робили цього. А ми маємо змогу спі-
вати по кілька разів на тиждень. І це 
розвиває нас естетично. 

Часто проста сестра з Церкви вміє 
так розповісти про Бога, що вважа-
ють, що вона якусь академію закін-
чила. Тобто ми є сіль для землі і світ-
ло для світу. Мало хто у світі тепер 
звертає увагу на естетичний вигляд. 
А в Церкві на це звертається увага. І 
це виховує нас естетично. Відповід-
ний зовнішній вигляд впливає на на-
шу поведінку, а поведінка, яка стала 
звичкою, стає нашим характером.

Церква впливає на суспільство
Якби запитали людей у Хмель-

ницьку, чи знають вони мене, то ма-
ло хто відповів би, що мене знає. Але 
якщо запитати, чи знають вони на-
шу Церкву, то багато хто б сказав, що 
йому доводилося там бути чи прохо-
дити мимо або йому відомі люди з 
цієї Церкви. До нас часто приходять 
представники влади, щоб ми помо-
лилися за них. Але, як думаю, якби не 
було місцевої Церкви, то хто б знав 
про нас як про представників Вселен-
ської Церкви? Якби не служіння міс-
цевих Церков, ніхто б і не чув про нас.

Церква — це наша духовна 
сім’я

Там найближча наша родина, 
там найближчі друзі. Де наші одно-
класники, наші друзі дитинства? Де 
навіть наша родина? Ну десь вони 
є. Але коли в нас горе, хто першим 
приходить на допомогу?

Коли горе сталося в моїй сім’ї, а 
це було о 3:15 ночі, то о 3:45 у ме-
не вдома вже були брати-служите-
лі з Церкви: хтось говорив із дітьми, 
хтось говорив зі мною, хтось просто 
був поруч, вирішував побутові пи-
тання. Родина приїхала згодом, але 
Церква з нами поруч і в найскладні-
ші, і в найщасливіші миті життя.



Церква — це чудова база для 
євангелізації

Ми повинні свідчити людям про 
Бога. Але якщо ми не відвідуємо 
Церкви, то куди їх вести? Одна люди-
на сама по собі не може поширюва-
ти Царство Боже. А Церква в цілому 
може. До неї приходять різні люди. 
Колись один із братів жартував, що в 
нього в Церкві є три ведмеді, п’ятеро 
коней, а решта — вівці. Ведмеді — ті, 
які завжди бурчать, коні — все тяг-
нуть, а вівці з усім згодні: «Як ти, пас-
торе, вирішиш, так і буде». Овець пас-
ти легко, коней — важче, а ведмедів 
— неможливо. Проте в Церкві є лю-
ди, які й таких можуть приборкати.

Наприклад, у Церкві є люди, по-
кликані працювати з реабілітанта-
ми. Реабілітанти завжди намагають-
ся мене перехитрити, обманути, і їм 
це вдається. Але є брати, які тільки 
на них поглянуть — і вони стають по-
кірними й тихими. І слава Богу, що в 
Церкві є різні люди, бо одна людина 
ніколи сама не впорається з різними 
викликами. 

Але я в усіх випадках говорю тут 
саме про помісну Церкву, а не про 
Вселенську, про конкретну групу лю-
дей, які знають один одного й разом 
йдуть за Богом.

Чого люди очікують від поміс-
ної Церкви?

Прийняття й дружніх відносин
Люди, які приходять у Церк-

ву, спочатку не розуміють нашого 
богослов’я, але вони відгукуються 
на ту увагу та турботу, яку ми їм ви-
являємо. Брат Олександр Григорчук 
із Чернівців розповів, що коли во-
ни стали цьому приділяти більше 
уваги, то люди почали приходити 
в Церкву. І при тому, що їхня Церк-
ва налічувала 50 членів, вони за рік 
охрестили 30 чоловік.

Люди хочуть бачити в Церкві тур-
боту про своїх дітей та молодь, про 
своїх рідних. І добре, коли ми звер-
таємо увагу й на це.

Відчуття Божої присутності 
та сили Святого Духа

Ми в Церкві маємо традицію 
двічі на рік закладати п’ятиденний 
піст. І в якийсь момент Бог почав 
по-особливому діяти в Церкві. Лю-
ди стали приїжджати до нас із інших 
населених пунктів. Ми зв’язувалися 

зі служителями тих Церков, разом 
молилися за цих людей. Люди від-
чувають запах Святого Духа, дію ро-
си благодаті. І будуть приходити в 
Церкву без реклами. Але від нас по-
трібні молитви, пости й проповіді не 
лише в переконливих словах люд-
ської мудрості, а в дії Духа та сили. 

Люди хочуть пережити 
збудування

І тут велике значення відіграють 
служителі, які покликані вести Церк-
ву й будувати її.

Значення служителів у помісній 
Церкві

В основному всі ми прості лю-
ди. Але Бог надзвичайно дорожить 
служителями. Служитель — це Бо-
жий дар для Церкви (див. Еф.4:8-
12). Служителі рівні з усіма члена-
ми Церкви в питанні спасіння. Бог 
однаково любить що єпископа, що 
пастора, що й найнезначнішого чле-
на Церкви. Але в нас різна відпові-
дальність перед Богом і різні права.

Пророк Єзекіїль дуже суворо го-
ворить до пастирів. Проте не буває 
так, що Бог покладає на людину від-
повідальність, не давши їй жодних 
особливих прав. Святе Писання за-
хищає служителів, вказуючи на те, 
що в Церква повинні дорожити слу-
жителями й виявляти їм особливу 
пошану. Іноді буває, що в церквах 
люди поводяться зверхньо, не при-
слухаючись до слів пастора, особли-
во, коли мають якісь духовні дари, 
як от пророцтво чи видіння. Але я 
зазвичай кажу таким людям: «Так, 
ви маєте дар. Але в мене є дар три-
мати в порядку ваш дар». Це не раз 
підтверджується Писанням. 

У Посланні до євреїв сказано: 
«Слухайтесь ваших наставників та 
коріться їм, вони бо пильнують душ 
ваших, як ті, хто має здати справу. 
Нехай вони роблять це з радістю, а 
не зідхаючи, бо це для вас не корис-
не» (Євр.13:17)

Сьогодні потік скептицизму, кри-
тицизму, різних нападків на Церк-
ву дуже великий. Але мало тих, хто 
стоїть у проломі за Церкву. Апостол 
Павло говорить у першому розділі 
Послання до колосян: «Тепер я ра-
дію в стражданнях своїх за вас, і до-
повнюю недостачу скорботи Хрис-
тової в тілі своїм за тіло Його, що во-

но Церква; якій я став служителем 
за Божим зарядженням, що для вас 
мені дане, щоб виконати Слово Бо-
же» (Кол.1:24-25). Ось справжній 
служитель. Він стоїть у проломі, вбо-
ліває і страждає за Церкву. Такі по-
свячені пастори — це герої нашого 
часу. Це ті люди, яким Бог покладе 
на голову Свої вінці.

Хочу поділитися одним свід-
ченням. Одного раз сестра з нашої 
церкви запросила мене в одне село 
помолитися за жінку, яка в резуль-
таті хвороби повністю втратила зір. 
Приїхавши в дім, я привітався з ці-
єю жінкою, назвався: «Мене звати 
Ростислав». Ми спілкувалися, во-
на уважно слухала й покаялася пе-
ред Богом. Потім нас запросили до 
столу, і під час обіду ця жінка роз-
повіла, що півроку тому їй приснив-
ся сон. У сні вона побачила чоловіка 
в білому, який сказав їй: «До тебе в 
дім прийде чоловік на ім’я Ростис-
лав. І те, що він скаже тобі, зроби». 
Вона дуже здивувалася цьому, бо 
ім’я Ростислав не дуже поширене. 
Тому коли я прийшов до них додо-
му, вона зрозуміла, що цей сон був 
неспроста.

Коли вона розповіла це, сльози 
навернулися на мої очі. Я подумав: 
«Господи, хто я такий, що в Твоєму 
небесному розпорядку за багато мі-
сяців наперед було прописано те, 
що я буду в цьому домі, буду моли-
тися за цю сестру і що мої уста бу-
дуть знаряддям в Твоїх руках».

Я хочу сказати, що Бог тримає 
Свою Церкву. Партії минуть, влада 
минеться, ситуація буде змінюва-
тися, але Церква Ісуса Христа буде 
стояти. І ті, хто наверне багатьох, у 
Царстві Небесному засяють, як зорі. 
Так, усі ми рівні в Божій любові, усі 
рівні в спасінні, але в нас різна від-
повідальність, і нагорода кожному 
буде своя. Комусь готується вінець 
праведника, комусь вінець мучени-
ка, комусь вінець слави. Тому хай же 
Бог благословить нас, щоб усі ми зу-
стрілися в Божому Царстві й нагоро-
да кожного з нас була великою. Бо 
всі ми є членами Христового Тіла — 
Його Церкви, яку Він збудував і якої 
не здолають ворота пекельні.

Ростислав МУРАХ,
старший пресвітер церков ХВЄ 

Хмельницької обл.
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Жертва спільності
«Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі угодні Богові»   

           (Євр.13:16).

Спільність — це не просто додатковий елемент, і добре, коли він є в Церкві. Церква була створе-
на Богом так, що спільність — її життєво важлива частина. Без неї Церква не буде існувати. Як тільки 
спільність вгасає, Церква перетворюється в лекційний зал у найкращому випадку або в просто мерт-
ве зібрання людей. У Біблії є дуже багато уривків, які стосуються спілкування та спільності. Спільність 
названа жертвою, яка приємна Богові. Тобто якщо людина хоче догоджати Богові, то повинна вико-
нувати написане. Ми не можемо просто так проігнорувати ці слова про єдність, бо вона одна з най-
важливіших частин нашого життя, нашого християнства і нашої з вами віри.

У Діях апостолів, 2:42, йдеться про те, що робила першоапостольська Церква: «І вони перебували 
в науці апостольській, та в спільноті братерській, і в ламанні хліба, та в молитвах». Там не було надто 
багато різних програм, але там були такі чотири невід’ємні частини, і серед них «спільнота братер-
ська». Тобто народ щодня збирався біля апостолів, які їх навчали. А також ці люди спілкувалися, вони 
жили, підтримуючи один одного, і так виражали свою віру. Тоді міра їхньої спільності була настіль-
ки великою, що вони навіть продавали свої маєтки й усе приносили до ніг апостолів. Вони не хотіли 
жити окремо, вони хотіли бути близько один до одного. Тож перша Церква була живим організмом, 
тісно пов’язаним. 

Як догодити Богові?



Бог створив людину для спілку-
вання. Після створення першої лю-
дини дуже скоро Бог сказав, що лю-
дині недобре бути одній. Ми потре-
буємо контакту з подібними до себе. 
Разом з тим, зауважте, що спілку-
вання — це дуже складна справа. І 
кожен з нас стикався з труднощами 
в цьому питанні. І часто стається так, 
що те, що вабить нас до інших лю-
дей, за певних умов починає драту-
вати.

Звідки це походить? З Едемсько-
го саду. В тій точці, де обірвалося 
спілкування людини з Богом, обі-
рвалося порозуміння між людьми. 
Ще Бог сказав Єві: «До мужа твого 
пожадання твоє, а він буде панувати 
над тобою» (1М.3:16). Цей парадокс 
спілкування, що виник в Едемі, й до-
тепер є в суспільстві. На жаль, є він і 
в Церкві.

Автор Послання до євреїв нага-
дує нам: «Не забувайте про жертву 
спільності», незважаючи на те, що у 
нас дуже багато справ, які вимага-
ють нашої уваги.

Христос — сутність 
християнської спільності 

Християнське спілкування по-
чинається з християнського серця. 
Пригадую радянські часи, коли спіл-
кування між християнами було на-
багато ближчим. І одна з причин 
цього — великий тиск на Церкву зі 
сторони. Тобто люди, які знали Ісуса 
Христа, мали дуже мало спільного 
з тими, що жили навколо. Тобто їх-
ня віра в Христа була тим єднальним 
фактором, який вабив їх до інших 
християн. Саме тому люди прагнули 
в Церкву.

А нині часто з уст християн мож-
на почути слова: «Я не можу з ним 
спілкуватися, у нас немає спільних 
інтересів». Почувши такі слова, я ро-
блю висновок, що Христос для цих 
людей не грає такої ролі, яку мож-
на було б назвати інтересом: це 
щось другорядне, про що не варто 
говорити — є багато цікавіших тем. 
І справді, простеживши за тим, про 
що розмовляють люди або й ви са-
мі протягом тижня, ви зауважите, 
що дуже мало людей говорять про 
Христа. І знову ж напрошується ви-
сновок про те, що Христос пере-
буває поза сферою інтересів хрис-

тиянина. Це трагедія, бо спільність 
християнська може будуватися ли-
ше на одному — на Ісусі Христі.

Основа спільності — любов
Першим вираженням цієї спіль-

ності є любов до ближніх. А дже-
рело цієї любові — наша любов до 
Христа. Наскільки ми любимо Госпо-
да, настільки ми здатні любити своїх 
ближніх, бо ми любимо їх не тому, 
що вони хороші, а тому що Христос 
їх полюбив. Спільність — це не за-
клик дружити всім разом на основі 
інтересів. Це не призведе до того, 
що завтра всі почнуть спілкуватися. 
Спільність народжується в серці як 
результат нашої позиції, нашої віри.

Погляньте, як любов до ближньо-
го випливає з любові до Бога: «Лю-
би Господа Бога свого всім серцем 
своїм, і всією душею своєю, і всією 
силою своєю, і всім своїм розумом, 
і свого ближнього, як самого себе» 
(Лк.10:27). Апостол Іван так каже 
про це: «Улюблені, любім один од-
ного, бо від Бога любов, і кожен, хто 
любить, родився від Бога та відає 
Бога!» (Ів.4:7). Тут не сказано про 
те, що ми любимо один одного то-
му, що всі довкола такі хороші, що 
їх не можна не любити. Ми пови-
нні любити їх тому, що Бог виявив їм 
Свою любов, пославши Свого Сина 
на смерть заради їхнього спасіння.

Чи дивилися ви коли-небудь на 
людей з такого боку, чи бачили ви 
в них об’єкт Божої любові? Чи спо-
нукало це вас хоча б раз підійти до 
якоїсь людини й порозмовляти з 
нею лише тому, що Христос помер 
на Голгофі за неї?

У Посланні до римлян звучить по-
бажання: «А Бог терпеливости й по-
тіхи нехай дасть вам бути однодум-
ними між собою за Христом Ісусом. 
щоб ви однодушно, одними устами 
славили Бога й Отця Господа нашого 
Ісуса Христа. Приймайте тому один 
одного, як і Христос прийняв нас до 
Божої слави» (Рим.15:5-7).

Служіння як прояв спільності
Ми всі різні. У нас різні інтелекту-

альні здібності, різні музичні вподо-
бання, ми по-різному прикрашаємо 
власні доми. Але в нас, таких різних, 
є щось, що повинно нас об’єднати. 
І це — Христова любов та прийнят-

тя. Як Христос прийняв нас усіх таких 
різних, ми повинні навчитися при-
ймати один одного. І це дуже важ-
лива частина життя християнина. 
І з цього випливає ще один аспект 
християнського життя — служіння 
ближньому. Христос сказав, що не 
прийшов у світ, щоб йому служили, 
але щоб послужити. Ми теж повинні 
керуватися цією ж думкою. 

Чи дивитеся ви на людей з дум-
кою — допомогти матеріально, під-
тримати духовно, просто посміхну-
тися, бо більше нічого не можете 
зробити? Це те, що кожен з нас мо-
же й повинен робити. У Посланні до 
євреїв звучить заклик: «І уважаймо 
один за одним для заохоти до любо-
ви й до добрих учинків» (Євр.10:24). 
Але ми робитимемо це лише тоді, 
коли будемо усвідомлювати спіль-
ність в Ісусі Христі.

Терпіння
Якщо ви будете любити ближніх, 

будете служити їм, то обов’язково 
стикнетеся зі ще одним складником 
спільності — необхідністю в тер-
пінні. Писання багато каже про це. 
«Благаю вас я… щоб ви поводилися 
гідно покликання, що до нього по-
кликано вас, зо всякою покорою та 
лагідністю, з довготерпінням, у лю-
бові терплячи один одного, пильну-
ючи зберігати єдність духа в союзі 
миру» (Еф.4:1-3).

Як я вже казав, ми дуже різні: у 
нас різні смаки, темпераменти, а от-
же й наші оцінки та погляди на жит-
тя можуть дуже різнитися. Але ми 
повинні навчитися терпіти один од-
ного. Без терпіння не змогла б іс-
нувати жодна сім’я. Проте набагато 
більше терпіння потрібно в Церкві, 
коли ми маємо спілкування з вели-
кою кількістю людей.

Апостол Павло знав, що христи-
яни, віруючі люди, будуть обража-
ти один одного: хтось усвідомлено, 
зумисне, з каменем на серці, а хтось 
випадково, але він закликає нас: 
«Терпіть один одного, і прощайте со-
бі, коли б мав хто на кого оскаржен-
ня. Як і Христос вам простив, робіть 
так і ви!» (Кол.3:13).

Доброзичливість
Навчіться жити так, щоб люди, з 

якими ви стикаєтеся в житті, бачили 



у ваших очах добро. Не виявляйте їм 
суворості, жорстокості, гніву, образи 
чи байдужості. І якщо ви нестиме-
те добро у світ, то побачите, як до-
вкола вас розтане лід, як атмосфера 
довкола вас буде змінюватися лише 
тому, що у ваших очах добро. «Не-
хай жодне слово гниле не виходить 
із уст ваших, але тільки таке, що до-
бре на потрібне збудування, щоб во-
но подало благодать тим, хто чує» 
(Еф.4:29).

Тобто коли ви промовляєте, стеж-
те, щоб кожне ваше слово, його інто-
нація, його зміст, час та обставини, в 
яких ви висловили його, були на ко-
ристь ближньому, щоб ви в жодно-
му разі не завдали болю, роздрату-
вання. Хай кожне наше слово при-
носить лише благодать тим, хто нас 
слухає.

Не судіть!
«Отож, не будемо більше осу-

джувати один одного, але краще су-
діть про те, щоб не давати братові 
спотикання та спокуси» (Рим.14:13). 
Звичайно, всі ми здатні помічати не-
доліки ближнього. Тут не йдеться 
про те, що нам не треба їх поміча-
ти, а про те, що ми повинні любити 
ближнього навіть тоді, коли він ро-
бить щось таке, що нам не подоба-
ється. Ми повинні допомагати йому 
впоратися з цими недоліками, але 
робити це з любов’ю. 

Повага до ближніх
Часто мені доводилося бачи-

ти людей, які мають тісні стосунки 
й вважають, що люблять один од-
ного, але вони не рахуються один 
з одним, дозволяють собі грубіяни-
ти один одному. Вони можуть бути 
нечесними один до одного. Вони 
можуть пообіцяти й не виконати, 
запізнитися на зустріч і не зателе-
фонувати, щоб попередити про це. 
Це прояви непорядності, неповаги 
один до одного. Це важливі елемен-
ти, від яких залежить успіх нашого 
спілкування. У Посланні до римлян 
апостол Павло каже: «Любіть один 
одного братньою любов’ю; випе-
реджайте один одного пошаною!» 
(Рим.12:10). Тут йдеться про те, що 
наші взаємовідносини повинні бу-
дуватися на повазі та порядності. Це 
має бути візитною карткою христия-

нина — бути точним, пунктуальним, 
ввічливим. Павло був категоричним 
до людей, які вели себе непорядно 
один щодо одного. Він суворо каже: 
«Ось тому, мої браття, сходячись на 
поживу, чекайте один одного. А ко-
ли хто голодний, нехай вдома він 
їсть, щоб не сходилися ви на осуд» 
(1Кор.11:33-34). Люди, до яких звер-
тався апостол, рахувалися лише з 
власними інтересами й нехтували 
іншими. Проте Павло попереджує, 
що в християнській общині тако-
го бути не повинно. Там усі повинні 
дбати один про одного. 

Свобода в ім’я любові
«Бо ви, браття, на волю поклика-

ні, але щоб ваша воля не стала при-
водом догоджати тілу, а любов’ю 
служити один одному!» (Гал.5:13). 
Ми маємо багато прав і багато сво-
боди, проте правдива любов вияв-
ляється у здатності обмежити власну 
свободу заради блага інших людей. 
У цьому сила християнина, у цьому 
його влада й свобода — навчитися 
обмежувати своє право ради того, 
щоб не завдати шкоди своєму ближ-
ньому. Ми повинні поставити інших 
вище від себе, їхні інтереси вище від 
своїх інтересів.

Смирення
Це вкрай необхідна чеснота для 

побудови спільності. Смирення — 
це те, що пов’язане з нашою вірою 
безпосередньо. Християни — це лю-
ди, які бачать у смиренні силу, а не 
слабкість. У сучасному суспільстві 
все навпаки. Воно вбачає силу в гор-
дості, у домінуванні, у звеличенні.

Але Христос показав нам при-
клад, що сила — у смиренні. І апос-
тол Павло також закликає нас жити, 
«корячись один одному в Христовім 
страху».

Довіра
Без довіри не буде спілкування. 

Пам’ятаєте, що зробив Адам, коли 
згрішив? Він сховався. Він перестав 
довіряти Богові, хоча й знав, що Бог 
усе знає. Проте Адам не хотів, щоб 
Бог бачив його злочин.

Коли ми спілкуємося один з од-
ним, то повинні бути відкритими 
один перед одним. Якщо у нас не бу-
де відкритості, то повноцінного спіл-

кування не вийде. Може вийти про-
сто холодна розмова.

У нинішньому суспільстві люди 
чомусь бояться підпускати до себе 
інших людей. Вони вважають, що 
якщо ти хоч трохи відкриєшся, то од-
разу ж у тебе полетять стріли, недо-
брозичливці одразу ж побачать твої 
слабкості й будуть їх використовува-
ти. І справді, може так статися.

Але якщо ви християнин, то пови-
нні жити так, щоб мати можливість 
вільно дивитися в очі будь-якій лю-
дині. Це принцип життя справжньо-
го християнина. Ось що про це каже 
Писання: «Коли ж ходимо в світлі, як 
Сам Він у світлі, то маємо спільність 
один із одним, і кров Ісуса Христа, 
Його Сина, очищує нас від усякого 
гріха» (1Ів.1:7).

Пригадуєте, як Бог застерігав Ка-
їна, що при дверях його серця гріх, 
над яким треба панувати. Знаєте, в 
чому була проблема Каїна? В образі 
на те, як Бог поставився до нього. Він 
не бачив нічого й нікого, крім влас-
ної образи. І в його серці запанува-
ла темрява. А процитований уривок 
каже, що ми повинні ходити у світ-
лі — і тоді отримаємо очищення від 
усякого гріха.

«Тому то, неправду відкинув-
ши, говоріть кожен правду до свого 
ближнього, бо ми члени один для 
одного» (Еф.4:25). Виносьте своє 
серце з темряви на світло, щоб по-
будувати справжнє спілкування. 
Знайте, у небі немає окремих ку-
пе, окремих кімнат для тих, хто не 
в мирі з рештою людей. Небеса — 
це спілкування, це місце, де Церква 
живе стосунками один з одним. Як-
що ви сьогодні не маєте стосунків з 
людьми, то що має змінитися на не-
бесах? Невже ви думаєте, що в про-
цесі перельоту з землі на небо ваше 
серце зміниться? Чи, може, є певне 
чистилище, яке підготує нас до не-
бес? Немає такого місця. Ми пови-
нні навчитися будувати стосунки з 
людьми на землі, вимірюючи своє 
життя Ісусом Христом.

Перешкоди в спілкуванні

Егоїзм
Він виник в Едемському саду, ко-

ли людина повірила обману дияво-
ла, що вона може бути рівна Богові. 
І людина протиставила себе Богові. 



Це розірвало стосунки людини з Бо-
гом. І тоді ж люди одразу ж втрати-
ли цілісні взаємостосунки один з од-
ним. Один з проявів егоїзму — ба-
жання домінувати. Не раз у нашому 
житті це проявляється в тому, що ми 
хочемо, щоб наше слово було остан-
нім. Чи відчуваєте ви себе пригніче-
ним, коли інші розмовляють, а вам 
не дають і слова вставити? Це ба-
жання домінувати, яке корінням ся-
гає нашого егоїзму. І проявляється 
воно в бажанні, щоб говорили про 
мої потреби, щоб мною цікавилися.

Та ви звертали коли-небудь увагу 
на те, як поводився Христос? Він за-
вжди розповідав або про Бога, або 
про потреби цих людей. Але Він ні-
коли не говорив про Себе. Лише в 
Гетсиманському саду звернувся до 
Своїх найближчих із проханням, 
щоб підтримали Його в молитві, але 
й тоді не зациклювався на тому. А 
ми нині втрачаємо взаєморозуміння 
та відносини, бо хочемо, щоб наші 
проблеми були в центрі, щоб на на-
ші погляди зважали, нашою думкою 
керувалися, щоб ми були в центрі 
всього. Це одна з найбільших пере-
шкод для спілкування.

Образа
Коли нам завдають болю, нам 

важко спілкуватися з такими людь-
ми. Часто можна від людей почу-
ти: «Я намагався спілкуватися з ці-
єю людиною, але в нас немає нічого 
спільного. І хотів налагодити стосун-
ки, але нічого не виходить».

Але Христос закликає нас: «А Я 
вам кажу: Любіть ворогів своїх, бла-
гословляйте тих, хто вас прокли-
нає, творіть добро тим, хто ненави-
дить вас, і моліться за тих, хто вас 
переслідує,щоб вам бути синами 
Отця вашого, що на небі, що наказує 
сходити сонцю Своєму над злими й 
над добрими, і дощ посилає на пра-
ведних і на неправедних. Коли бо ви 
любите тих, хто вас любить, то яку 
нагороду ви маєте? Хіба не те саме й 
митники роблять?» (Мт.5:44-46).

Християнин має силу любити то-
го, хто його не любить. Служити й 
чинити добро тим, хто його нена-
видить. Якщо ви прихильні лише до 
тих, хто робить вам добро, то ви ні-
чого особливого не робите, бо й ре-
шта людей чинить так само. Тому 

будьте схожі на Отця вашого, що на 
небі, і чиніть так, як Він.

Агресивність
Пам’ятаєте Саула. Він вкрай по-

требував людини, яка б була поряд, 
і покликав Давида. Давид грав царе-
ві, але Саул не міг перебувати в при-
сутності людей. З одного боку, він по-
требував їх, але все одно хапав списа 
й намагався прибити ним Давида до 
стіни. Це агресивність, яка також ви-
пливає з нашого егоїзму.

Якщо ця проблема є у вашому 
житті, у вашій сім’ї, у стосунках з ді-
тьми, то не дивуйтеся, що через кіль-
ка років ваші діти йтимуть іншою до-
рогою, а не тією, якою ви б хотіли. 
Відносини будуються на спілкуванні. 
А якщо у вашій сім’ї немає нормаль-
ного спілкування, то діти знайдуть 
його в іншому місці, де їх навчать зо-
всім не тому, чому ви їх навчали. 

Страх перед людьми
Люди влаштовані так, що без 

страху можуть наговорити поганого 
про інших. Можуть нагрубіянити, на-
віть не знітившись, але сказати до-
бре слово буває соромно. Виникає 
думка: «А що про мене подумають? 
А як це сприймуть?» І ми чомусь бо-
їмося впроваджувати атмосферу до-
бра у своє життя, у колі свого спіл-
кування.

Причина цього — люди ходять 
перед людьми, а не перед Богом. І 
те, що має стати частиною нашого 
життя, на жаль, стає неможливим.

Лінь
Підтримування взаємовідносин 

потребує зусиль. Не лише фізичних 
сил, але й внутрішніх. Справді, бага-
то сил потрібно, щоб вислухати лю-
дину, щоб щиро вникнути в її про-
блеми.

Чи будуємо ми свої взаємовідно-
сини так, як цього хоче Ісус Христос? 
Чи приносимо Богові жертву спіль-
ності? Так, хороші стосунки — це за-
вжди жертва. Вони ніколи не діста-
ються нам даремно чи дешево. Тому 
не чекаймо, що хтось почне вклада-
ти в побудову відносин із нами. Як-
що ви вважаєте сьогодні, що люди 
не відкриті до спілкування, то хочу 
запитати у вас: що ви зробили для 
того, щоб змінити це? Ви пробували 

взяти на себе цю відповідальність, 
самому пожертвувати чимось?

Чому спільність — це жертва?
Жертва — це служіння Богові. 

Євреї звикли служити Богові, при-
носячи жертви. Тому автор послан-
ня зазначив, що більше немає по-
треби приносити звичні їм жертви 
за гріх, бо цією жертвою за них став 
Христос. Проте є інші жертви, які 
пов’язані з нашим служінням Богові, 
з вираженням нашого християнства. 
І одна з таких жертв — спільність. І 
така жертва, яку ми приносимо, слу-
жачи Богові, приємна Йому. Це те, 
що потребує великого вкладу нашо-
го серця, бо жодна жертва не може 
бути дешевою для нас. Вона буде 
вартувати вашого часу, ваших сил. 
Простіше замкнутися в шкаралупу, 
простіше сказати: «Мене не розу-
міють і я не розумію інших! Це, на-
певно, останній час, і дай мені, Бо-
же, тихенько прожити, щоб лишити-
ся вірним». Нині це спосіб мислення 
багатьох людей. Але не повинно так 
бути серед християн.

Візьміть на себе відповідальність 
за ближніх, запросіть у гості людей, 
яких ви не знаєте, простягніть ру-
ку першими, поцікавтеся тим, чим 
живуть люди. Зводьте мости, які бу-
дуть вас зв’язувати з іншими, тому 
що жертва спільності — це підко-
рення себе Богові. «Усе, що потріб-
не для життя та побожности, подала 
нам Його Божа сила пізнанням Того, 
Хто покликав нас славою та чесно-
тою. Через них даровані нам цінні 
та великі обітниці, щоб ними ви ста-
ли учасниками Божої Істоти, утікаю-
чи від пожадливого світового тління. 
Тому докладіть до цього всю пиль-
ність, і покажіть у вашій вірі чесно-
ту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні 
стримання, а в стриманні терпели-
вість, а в терпеливості благочестя, а 
в благочесті братерство, а в братер-
стві любов» (2Петр.1:3-7).

Хай же наша Церква стане тим 
місцем, де нам було б приємно про-
водити час спільно, і тим вогнищем, 
яке вабило б своїм теплом ще бага-
тьох людей.

Олексій КОЛОМІЙЦЕВ

1



Інтерв’ю до теми

Володимир 
БРИЧКА: 
«Конфлікт — 
це тест на
духовний
рівень»

Володимир Бричка 34 роки виконує слу-
жіння пресвітера в церкві с. Карпилівки Ро-
китнівського р-ну Рівненської області, що 
налічує 720 членів. Разом із тим 16 років він 
служив заступником старшого пресвітера 
ЦХВЄ Рівненської обл. А останніх 10 років — 
старший пресвітер ЦХВЄ Житомирської обл.

— З вашого досвіду: які непоро-
зуміння, конфлікти найчастіше тра-
пляються в церкві?

— Думаю, що найчастіше люди 
сваряться за правду. Бо ж у кожно-
го своя правда. Конфлікти — там, 
де кожен правий. Де хоч одна сто-
рона здатна поступитися, визнати 
себе неправою, там сварки не буде. 
Хтось один вибачиться — та й ро-
зійдуться. А там, де стикається дві 
людські «правди», виникають кон-
флікти.

Якщо на вузенькій стежці зустрі-
неться дві тварини, але хоча б од-
на з них — овечка, то вони розми-
нуться. Овечка стерпить. Якщо дві 
овечки — то ще краще. Але якщо 
зійдуться два барани, то буде про-
блема…Така наша людська приро-
да. Нам краще, щоб усе згоріло — і 
лишитися на попелі, тільки б наша 
правда перемогла, наше слово бу-
ло останнім!

— Як уникнути конфліктних си-
туацій?

— Я думаю, що конфліктність — 
це показник духовного рівня. Якщо 
в людини низький духовний рівень, 
вона знайде, за що посваритися. 
Хтось їй поступиться, але ж не всі. 
Рано чи пізно вона зустріне такого, 
як сама, — та й буде конфлікт. Тому 
що сама людина — конфліктна, це 
стан її душі. Де б не була, у неї і з су-
сідами непорозуміння, і на роботі, і 
в церкві…

За час служіння доводилося роз-
бирати багато конфліктних ситуацій 
у різних церквах. Буває, що й церк-
ва велика, і люди різні… Але якщо 
вони самі по собі неконфліктні, то 
й нема потреби їхати на розборки.
Вони здатні самі між собою порозу-
мітися, поступитися одне одному — 
аби тільки зберегти стосунки. А бу-
ває, невеличка церква — а конфлікт 
за конфліктом. Туди вже і єпископи 
з області їдуть розбирати, і з Києва… 

Зрештою, ще й самих єпископів ви-
нуватими зроблять. Бо там така ат-
мосфера…

Конфлікт — це тест на духовний 
рівень. Наскільки правильно ти мо-
жеш відреагувати на критичну ситу-
ацію. А життя кожного ставить у такі 
ситуації, нікому їх не уникнути. Ін-
коли мені кажуть: «Ви пресвітер, то 
вам легше!», або: «То у вас жінка та-
ка добра». Я відповідаю: «Прийдіть 
до мого дому й проведемо експери-
мент: не мине й 10 хвилин — і ми з 
дружиною посваримося, якщо я за-
хочу!» У Книзі Сираха є дуже гарний 
текст (28:12): «Дмухнеш на іскру — і 
вона розгориться, а плюнеш — вона 
згасне». І те, і інше виходить із од-
них вуст! Питання: чи вмієш ти воло-
діти собою?

До слова, у більшості конфліктів, 
у яких люди йдуть на загострення 
стосунків, залучають служителів і т. 
ін. — минає якихось півроку, самі, 
озираючись, сміються: «Як можна 



дей. Усі проблеми роблять «великі» 
люди, маленькі люди проблем не 
роблять. Ніщо так не прикрашає лю-
дину, тим більше духовного праців-
ника, як скромність. Чим скромніше 
себе поводять люди, тим тепліша 
атмосфера в церкві. 

Буває, на словах: «Я ніщо, я прах 
і попіл, я нуль…» Нуль то нуль, тіль-
ки дуже великий! Як у тій притчі, де 
нулі збунтувалися проти одиниці: 
«Чому це тобі завжди стояти на по-
чатку?» От, наприклад, була 1000. 
Один нуль перейшов на перед, ста-
ло — 0,1. Другий нуль перейшов, 
стало — 0,01, потім — 0,001. Вихо-
дить, поки нулі стояли за одиницею, 
то й вони щось значили, а стали пе-
ред одиницею, то й вона перестала 
щось значити…

У тому й проблема — кожен 
думає: «От якби я був спереду, то 
навів би порядок!» Я теж, поки не 
став пресвітером, так думав: «Що 
той дідусь… От я би…» А потім зро-
зумів, що не бачив багатьох речей, 
які бачив той дідусь. Іноді ми сто-
їмо на різних рівнях — і тому не 
розуміємо один одного. Єровоам 
мав право попросити поради і мо-
лодих, і старих, а вони мали право 

ті. Припустимо, я, як служитель, 
зустрівся вперше з якоюсь про-
блемою. Я молюся, шукаю в Біблії, 
раджуся зі старшими братами — і 
приймаю певне рішення. Що, коли 
це рішення виявиться вдалим? Ко-
му я буду вдячний? Богу, Божому 
Слову, братам… А що, коли рішен-
ня матиме недобрі наслідки? На 
кого покласти вину? На Бога, на Бі-
блію, на радників? Ні! Тільки на са-
мого себе! Бо я приймав це рішен-
ня. Так і в будь-якому конфлікті — 
як захотіти, то можна знайти ви-
нного. Але, тільки почавши з себе, 
можна зупинити сварку. Як тільки 
ми самі станемо в позицію винно-
го — конфлікт зник! Потрібно бути 
перш за все щодо себе принципо-
вим і вимогливим.

Тому щодо створення атмосфе-
ри — дуже багато тут залежить від 
лідерів і від їхнього особистого при-
кладу. Якщо лідер може змовчати, 
стерпіти — він поховає конфлікт ще 
до його початку. І часто буває, що 
потім підходять люди, які були пра-
ві (а я — неправий), і кажуть: «Усе 
таки наша правота була не краща за 
вашу неправоту…» І просять проба-
чення. З мого досвіду, дуже рідко, 

було через це сваритися?» Коли за-
питуємо на весіллях: «З якої причи-
ни найчастіше сваряться молоді па-
ри?» Відповідь майже завжди: «Че-
рез дрібниці!» За глобальні речі лю-
ди так не сваряться.

— Чи можна виділити спільний 
корінь усіх конфліктів?

— Важко виділити один корінь. 
Звичайно, коріння усіх проблем — 
гріх, гріховна природа людини. Але, 
якщо говорити конкретніше, то я б 
виділив гнівливість. Коли людина 
добре не розбереться, не вислухає 
— і враз емоції закипають. Це та-
ка нестриманість, поспішність, не-
терплячість. Біблія каже: «Гнівлива 
людина викликує сварку, а лютий 
вчиняє багато провин» (Пр.29:22). 
Потерпи, перебудь два дні, усе за-
спокоїться, вирівняється. Якщо ж 
відразу не зумієш стриматися — це 
потягне за собою образу, взаємний 
гнів, докори. Усе те, чого в нормаль-
ному стані ніколи б не сказав. Така 
людина — як море, що викидає баг-
но й мул (див. Іс.57:20).

Тому часто потрібно перш за все 
допомогти людині втишити емоції. 
Приходить жінка — і на свого чо-
ловіка: «Та він такий, та він сякий! 
Я все життя мучуся…» Я кажу: «Се-
стро, я не вірю, що така проникли-
ва й далекоглядна людина, як ви, 
могли вийти заміж за такого мон-
стра!» — «Ні, то він не такий уже, 
щоб геть… Він і працьовитий, і золо-
ті руки…» І починає перераховува-
ти всі позитивні риси! А коли була в 
гніві, то нічого позитивного не могла 
згадати.

Ніхто з нас не ангел, але ко-
ли людина бачить у комусь тільки 
один негатив — вона перебуває 
під впливом емоцій, гніву. Так мо-
же виникнути конфлікт і на рівному 
місці. Тому важливо мати помірко-
ваність.

— Як створити в церкві добро-
зичливу, теплу атмосферу? 

— Останнього разу, як я вінчав 
молоду пару, настанова називалася: 
«Як створити в сім’ї райський куто-
чок». У цьому ж руслі можна гово-
рити й загалом про церкву. Я думаю, 
найкраща атмосфера в тих церквах, 
де немає «гігантів» — великих лю-

порадити. І молоді, і старі сказали 
свою «правду», і ті, й інші в чомусь 
були праві. Але відповідальність 
за рішення — тільки на Єровоамі. 
Зі сторони легко радити — бо на 
тобі немає тягаря відповідальнос-

коли конфлікти бувають затяжни-
ми «в низах». Усі проблемні, затяж-
ні конфлікти — «у верхах»!  Як ді-
тям помирити батька й матір? Так і 
в церкві буває важко помирити пре-
світера й диякона…



— Де простіше досягнути єднос-
ті — у малій чи у великій общині?

— Парадоксально, але, з мого 
досвіду, у малих церквах важче ви-
рівнювати атмосферу, ніж у вели-
ких. Може, саме в тому й причина, 
що мало людей, усі всіх знають і між 
собою колотяться. Або — ворожне-
ча між кількома родинами… І не-
має нейтральної сторони, яка могла 
б помирити. Я навіть уявляв: якби 
мене доля закинула в таке село, у 
церкву з тридцяти членів, які постій-
но між собою гризуться… Жити в цій 
нездоровій атмосфері, розборках, 
підозрах, суперечках… Та вже краще 
сидіти вдома, молитися Богу й ви-
ховувати власну сім’ю. Я не хотів би 
йти в таку церкву!

У великих церквах — більший ар-
сенал важелів впливу. Наприклад, 
там і серед рядових членів багато 
людей, які інтелектуально не нижчі 
за пресвітера чи диякона. Вони мо-
жуть сильно вирівнювати атмосфе-
ру, мудро й дипломатично згладжу-
вати гострі кути. Це теж дуже важли-
во і дає стабільність у стосунках.

— Питання в режимі бліц: яким 
ви бачите вирішення наступних 
проблем? Перша проблема: непри-
язні стосунки між членами церкви.

— Хоча б одній стороні потрібно 
не на словах, а на ділі поступитися 
й передати справу Богові. Бог багато 
чого робив би, якби ми не заважа-
ли, якби довірилися Йому. Але ж ні, 
ми самі — добиваємося, дзвонимо, 
їдемо, викликаємо, вимагаємо… А 
Бог — у стороні.

— Друга проблема: люди зали-
шають церкву, не знайшовши ро-
зуміння.

— Проблема не в людях, про-
блема в церкві, у служителях. У мо-
єму розумінні, церква має бути тим 
місцем, куди людині хочеться йти, 
і ніде в світі вона не може знайти 
кращого самопочуття, теплішої ат-

мосфери, як там. Церква покликана 
виконувати чотири функції: лікарня, 
де люди зціляються; школа, де лю-
ди навчаються; армія, за якою лю-
ди відчувають себе в безпеці; дім, 
родинне коло. Якщо котрась із цих 
функцій кульгатиме — не буде здо-
рової атмосфери, і люди залиша-
тимуть церкву. І я не міг би таким 
людям сказати: «Залишайтеся!» Це 
нормально — шукати общину, яка б 
відповідала на їхні потреби.

— Третя проблема: молодь за-
лишає церкву.

— Я вважаю, це тому, що старші 
люди не довіряють молоді, постійно 
докоряють… Усе не так: «Ми колись 
читали більше, ми колись молили-
ся довше, ми колись переписували 
пісенники від руки, а ви…» Шквал 
звинувачень! Але вони — нелогічні. 
Потрібно признатися, поклавши ру-
ку на серце: якщо ми в чомусь були 
кращими, то це була не наша заслу-
га, а заслуга наших батьків. А сучас-
ний стан молоді — це наша заслуга 
як їхніх батьків!

Наступне — ми не можемо жи-
ти дев’ятнадцятим століттям. Муси-
мо йти в ногу з часом. Якщо церква 
наповнюється дітьми, молоддю, у 
мене два виходи: або швидше пе-
ребирати ногами й доганяти, або 
дати дорогу й не плутатися під но-
гами. Молодь треба залучати, вико-
ристовувати їхній ресурс, потенціал, 
надавати можливості, а пресвітеру 
— вчасно передавати служіння. Як-
що ж він тисне своїм авторитетом і 
каже у 80 років: «Я ще такий моло-
дий, а вони хочуть мене скинути!», 
то молодь буде йти з церкви. Як во-
ни можуть терпіти людину з таким 
глуздом?

— Четверта проблема: все мен-
ше людей, які бажають брати 
участь у служінні.

— Особливо у великих церквах 
є така самовдоволеність: вистачає 

проповідників, вистачає хористів... 
Місця-то зайняті, а стратегії розви-
тку — немає! Чому, наприклад, не 
їхати в села відкривати нові церкви? 
Тут і без тебе прочитають, заспіва-
ють, помоляться — не переживай! 
Цього бракує, тому люди бувають 
пасивними. Молодь не відчуває се-
бе потрібною, не отримує свободи 
для реалізації талантів. Її треба за-
лучати в тому, де вона сильна — на-
віть в інтернеті, в технологіях. А дех-
то ще досі зациклений: «Не маєш 
права проповідувати з планшета»… 
Те ж саме, що колись забороняли 
радіо і т. ін. Це все стає гальмами 
для людей, які хочуть розвиватися. 

І самим потрібно розвивати-
ся. Ми йдемо до старості, діти 
роз’їдуться… Час навчитися хоча б 
елементарному: включити Skype, 
бо ж треба буде подзвонити, пере-
говорити, онуків побачити… А ти не 
вмієш навіть у Viber зайти!

— Одна з найяскравіших ха-
рактеристик перших християн — 
єдність: «А люди, що ввірували, 
мали серце одне й одну душу…» 
(Дiї.4:32). Що потрібно сьогодні 
зробити, щоб повернути ту втраче-
ну єдність?

— Ну, там теж були конфлікти! 
Пам’ятаєте: «Я Петрів, а я Павлів, а 
я Аполлосів…»

А взагалі, я думаю, тут таки все 
залежить від керівництва. Для по-
вернення єдності керівник має бу-
ти дуже об’єктивним, не тільки так: 
мої діти найкращі і вони — скрізь, а 
решта — бездарні; для чужих дітей 
строгі вимоги, а для своїх — поблаж-
ливі. Ні! Всіма потрібно цінувати, не 
обминати увагою. Повинна бути рів-
ність. Тоді люди згуртовуються, це їх 
об’єднує. А самими закликами єд-
ності не добитися.

Розмовляв 
Дмитро ДОВБУШ

1

Якщо ти любиш людину такою, якою вона є, то ти любиш її. 
 Якщо ти намагаєшся її кардинально змінювати, 
то ти любиш себе.
Августин Блаженний



Сила будувати стосунки
 «…І вони перебували в науці 

апостольській, та в спільноті бра-
терській, і в ламанні хліба, та в мо-
литвах. І був острах у кожній душі, 
бо багато чинили апостоли чуд 
та знамен. А всі віруючі були вку-
пі, і мали все спільним. І вони про-
давали маєтки та добра, і всім їх 
ділили, як кому чого треба було. І 
кожного дня перебували вони одно-
душно у храмі, і, ломлячи хліб по до-
мах, поживу приймали із радістю 
та в сердечній простоті, вихваля-
ючи Бога та маючи ласку в усього 
народу. І щоденно до Церкви Гос-
подь додавав тих, що спасалися…» 
(Дiї.2:42-47).

Славна Церква — історія чи ре-
альність сьогодні?

Скажіть, хто з нас не захоплював-
ся глибиною християнського жит-
тя, рівнем духовності та стосунків з 
Богом і між собою віруючих першо-
апостольської церкви? Братерська 
спільність, чуда та знамена, страх 
Господній в кожній душі. Усі були 
вкупі, усе мали спільним, продава-
ли маєтки та ділили всім, хто в чому 

мав потребу. У сердечній простоті 
вихваляли Бога, а Господь щоденно 
додавав спасенних до Церкви…

Чи не захоплює дух подібна кар-
тина? Можливо, це і є втіленням 
величного Божого задуму, який Він 
мав одвіку — створити щось на-
стільки прекрасне, що навіть ангели 
затамують подих, вражені прему-
дрістю Всемогутнього Бога?!

Так, дивлячись на життя й віру 
перших християн, ми захоплюємо-
ся. Можливо, іноді мріємо: «От, як-
би в наш час так було… Якби нам по-
бачити на власні очі, бути частиною 
таких подій, жити такого рівня духо-
вним життям!..»

На жаль, для більшості з нас, су-
часних християн, це залишається 
лише мрією, яка з часом тьмяніє, 
розбиваючись об прикру та жорсто-
ку реальність сьогоднішнього хрис-
тиянства.

Але ж невже не може бути інак-
ше? Невже таки змалів Дух Божий? 
Невже славна Церква, де панує лю-
бов, спільність, страх Господній та 
Його потужна дія — це відголоски 
попередніх віків?!

Слава Богові, що це не так. Я пе-
реконаний, що благодать Господня й 
усі Його щедроти повною мірою від-

криті та доступні кожному з нас і сьо-
годні. Чи вірите ви в це? Чи готові пе-
реглянути ставлення до того, як ви-
глядає ваше духовне життя сьогодні, 
і покласти на вівтар все заради того, 
щоб досягти повноти життя в Христі?

Правильні тези та прикра
реальність

На жаль, так багато християн, які 
ревно й посвячено починали йти за 
Богом, зупинилися й опустили руки, 
змиряючись із власною теплістю та 
неглибоким християнством.

Так багато гарних проповідей за-
лишаються лише правильними те-
зами, які не мають утілення в на-
шому житті, не стають реальністю в 
житті наших церков.

Але я вірю, що Господь, Який за-
вжди Той Самий, має силу викона-
ти свій задум і зробити нас славною 
Церквою в ці останні дні перед Сво-
їм приходом.

Я хочу поділитися деякими дум-
ками щодо того, що ми мали б розу-
міти й до чого прагнути, щоб не про-
сто мріяти, а досягати життя, яке в 
своєму задумі має для нас Бог.

Останнім часом Господь по-
особливому звертає мою увагу на 
питання духовного зростання, духо-
вної зрілості. Досить часто ця тема 
для багатьох залишається абстрак-
тною, просто озвученою з кафедри. 
Але просто озвучити її недостатньо. 



Це те, чого необхідно досягати, до 
чого допомагати йти один одному. 

Спостерігаючи за життям церкви 
та досліджуючи Боже Слово, я ба-
чу, що майже все, що ми проголо-
шуємо й до чого закликаємо один 
одного, неможливо втілити в життя, 
не досягнувши певної духовної зрі-
лості.

Кожного разу, вказуючи на Бо-
жий стандарт для християнського 
життя й закликаючи до нього лю-
дей, апостол Павло по-батьківськи 
терпляче спрямовує їх до більшого 
пізнання Бога та зростання в вірі. Ви-
різняючи себе від тисяч наставників, 
він зосереджений саме на батьків-
ській функції свого служіння, а саме 
— щоб діти зростали в вірі, ставали 
зрілими, мали пізнання Господа… 
«Дітки мої, я знову для вас терплю 
муки породу, поки образ Христа не 
відіб’ється в вас!» (Гал.4:19).

Сильні й духовні чи плотські й 
немічні?

Приведу лише декілька текстів, 
у яких ми бачимо цю важливу зако-
номірність: тільки в міру духовного 
зростання в нашому житті стає дій-
сністю, втілюється й діє те, до чого 
ми покликані.

«…Щоб більш не були ми мало-
літками, що хитаються й захоплю-
ються від усякого вітру науки…» 
(Еф.4:14). Читаймо уважно: Павло 
не просто закликає нас не хитатися. 
Він відкриває ціль свого й нашого 
служіння один одному: щоб ми не 
залишалися малими дітьми. Чому? 
Щоб бути стійкими, твердими в вірі, 
жити стабільним духовним життям і 
не хитатися від усякого вітру.

«Ми, сильні, повинні нести сла-
бості безсилих, а не собі догоджа-
ти» (Рим.15:1). І знову та ж законо-
мірність: щоб носити немочі один 
одного, ми маємо ставати сильни-
ми. Слабкий не може носити немочі 
ближнього, у нього своїх більше, ніж 
досить, він потребує, щоб хтось ще 
його немочі носив.

Можливо, ви маєте якесь служін-
ня в церкві, співаєте в хорі чи пропо-
відуєте, може, навіть маєте якийсь 
духовний сан — це не робить вас 
сильними. 

А тепер скажіть, що відбувати-
меться між нами, коли я не можу но-

сити ваші немочі? Розумієте, про що 
я? Між нами будуть конфлікти, не-
порозуміння, сварки, ми будемо об-
ражати та осуджувати один одного, 
незалежно при цьому, хто яку має 
позицію в церковній ієрархії. І, щоб 
це зупинити, нам не достатньо по-
чути проповідь чи настанову на цю 
тему — потрібно комусь із нас стати 
сильним.

«Браття, як людина й упаде в 
який прогріх, то ви, духовні, виправ-
ляйте такого духом лагідности, сам 
себе доглядаючи, щоб не спокусив-
ся й ти!» (Гал.6:1). Ви чуєте — ви-
правляти іншого може тільки духо-
вний! Знову ж таки, апостол не за-
кликає будь-кого виправляти тих, 
хто впав у гріх. Ви, напевно, знаєте, 
що всі ми «спеціалісти» всіх виправ-
ляти, але часто це як операція без 
наркозу або лікування зубів автоме-
ханіком. Правда ж, ви б не хотіли ні 
одне, ні друге пережити? Павло по-
яснює, що для втілення в життя цих 
речей необхідна зрілість. Це так са-
мо, як у притчі про скалку та колоду 
— як ти виймеш пилинку з ока бра-
та, якщо не розібрався з колодою у 
власному?

Усе спільне чи «все твоє — то 
моє»?

Йдемо далі. Ми читали, що в 
славній Єрусалимській церкві все 
було спільним, продавалися маєтки, 
щоб розділити тим, хто мав у чомусь 
потребу. Ви уявляєте це сьогодні? 
Тільки подумайте, як би це вигляда-
ло… Можливо, ви вже навіть маєте 
гіркий досвід із невдалих спроб вті-
лити щось подібне?

Звичайно, як і все інше, це просто 
неможливо без певної духовної зрі-
лості. Це з розряду того, що не мож-
ливо практикувати, лише прочитав-
ши, що так має бути. 

Чим закінчиться наше «все спіль-
не», якщо хтось із нас (чи обидва) 
незрілі люди? Скоріше всього, буде 
як у тій приказці: з’їмо спочатку твоє, 
а потім кожен своє. Звичайно, не ма-
ючи жертовного, безкорисного сер-
ця, і ви, і я будемо чекати, що хтось 
продасть свій маєток, щоб вділити 
трохи нам. Ми станемо зловживати, 
користуватись один одним, а чим це 
все може закінчитись — навіть важ-
ко уявити.

Закликати чи допомогти зрости?
Ось скажіть, чи можна закликати 

людину бути жертовною? Що ж, за-
питаю по-іншому: чи стану я жертов-
ним у результаті вашого заклику до 
жертовності? Ні, абсолютно ні. Жер-
товність досягається так само в міру 
пізнання Бога й зростання у вірі! Ко-
ли я пізнаю більше Бога, Його турбо-
ту про мене, я Йому починаю більше 
довіряти. Далі міняються мої ціннос-
ті — я вже вважаю за сміття те, що 
раніше для мене було надбанням… 
А ще більше помічаю потребу ближ-
нього, співчуваю йому, у мені зрос-
тає любов… І, повірте, тоді не потріб-
но мене багато вмовляти, щоб я був 
жертовним!

А тепер уявіть, як мати «все спіль-
не» людям з таким жертовним і без-
корисним серцем? Це ж знову, як в 
історії про двох братів, які ночами 
потайки носили снопи пшениці на 
поле один одному, тому що той був 
одиноким, а в того велика сім’я, і ні-
як зранку не могли зрозуміти, чому 
снопів на полі однаково.

Дитина думає як дитина
Апостол Павло констатує досить 

простий, але глибокий факт: «Коли 
я дитиною був, то я говорив, як ди-
тина, як дитина я думав, розумів, як 
дитина. Коли ж мужем я став, то від-
кинув дитяче» (1Кор.13:11).

Зауважте, дитяче відкинув не 
будь-коли, не коли захотів, а коли 
мужем став. Так ось у чому справа! 
Я не можу відкинути дитяче тому, 
що ви мене до цього закличете чи 
зобов’яжете,— а тільки коли вирос-
ту, коли стану мужем.

Звідси й висновок відповідний: 
просто знання Божих істин і стан-
дартів не достатньо для того, щоб їх 
досягти й ними жити.

Що таке зрілість?
Досить часто стається, як напи-

сано, що знання лише надимає, ми 
стаємо пихаті й зарозумілі, а мали 
б ставати простішими, щирішими 
й більш відкритими до спільності й 
здатними до братерської любові.

Так ось, зрілість — це результат 
дії Божого Слова й Божого Духа у 
твоєму серці й житті. Це коли цита-
та з Євангелії і мій погляд на ситуа-
цію виглядає однаково. Це коли я 



маю стабільне (не безпомилкове) 
духовне життя. Коли я, навіть спо-
тикаючись, умію каятися, вставати, 
довіряти Заступнику на небесах, як-
що потрібно — знайти допомогу в 
Тілі Христовому, дбаючи більше про 
життя в Бозі, ніж про думку оточую-
чих про мене… 

Зрілість — це коли в результа-
ті глибшого пізнання Бога я Йому 
більше довіряю. Це коли в результа-
ті перебування й укорінення в Хрис-
ті я здобуваю здатність любити, 
прощати, носити немочі слабших. 
Це коли Слово Боже розчиняється в 
мені — і я, залишивши дитяче, го-
ворю й думаю по-іншому, як муж… 
Те, що було надбанням, — вважаю 
за сміття. Чого міцно тримався ра-
ніше, тепер від того готовий відмо-
витися. 

Зрілість — це коли мене не по-
трібно вмовляти, зобов’язувати чи 
мотивувати коритися Христу, для 1

мене життя — Христос… Це коли я 
шукаю спільності з церквою не то-
му, що потрібно, а тому, що інакше 
не можу…

Поспішімо до досконалості
Сподіваюся, що у вас з’явилося 

бажання зростати і знати, як цього 
досягти. 

Не стану вдавати, що я все про це 
знаю й можу дати вам повний ре-
цепт. Я вірю, що стремління до зрос-
тання робить наше християнське 
життя глибоким і навіть невимовно 
цікавим пошуком. Ми стаємо на уні-
кальний шлях учнівства, а Учитель, у 
свою чергу, дбайливо, крок за кро-
ком відкриває нам Себе, Свою волю 
і веде нас до зрілості.

Відмічу найголовніше в цьому 
процесі — це посвячення саме учнів-
ству, це повне й постійне зосеред-
ження на тому, що Він нас навчає і 
що відбувається в серці. Це бути від-

критим і дуже уважним до Божої дії, 
до Його уроків на життєвому шляху.

Ми буваємо посвяченими яко-
мусь служінню, але без глибокого 
посвячення власному учнівству й ду-
ховним процесам у своїй душі все 
втрачає будь-який зміст і вагу в очах 
Божих.

Пам’ятаймо: у нас немає завдан-
ня просто ходити на зібрання! Ми 
маємо жити життям Христа, явити 
Його цьому світові, любити один од-
ного, жити й думати в унісон, а не 
тільки співати!..

Тому нам варто, «забуваючи те, 
що позаду, всім серцем спішити до 
того, що попереду, гнатись до мети, 
за нагородою високого поклику Бо-
жого в Христі Ісусі».

Павло ФЕДОРУК,
старший пресвітер церков ХВЄ 

Криму

Дорога, по якій мало ходять

Майкл Белк, фотограф світового рівня — ав-
тор проекту «Подорожі з Месією», у якому вті-
лює сюжети з життя Ісуса Христа в сучасних 
реаліях.

Ціна слідування за Христом

Дуже часто наш квапливий світ зверхньо ставить-
ся до концепції, що «щось справді цінне обов’язково 
вимагає жертв на певному рівні». Ми — покоління 
«швидкого отримання задоволення», і ідея «біль за 
мету» не особливо популярна. Тому для багатьох 
«небесна нагорода» уявляється як щось безкоштов-
не. Притому, що Євангелія не передбачає таких умов.

Ісус мав на увазі щось інше, коли говорив Своїм 
учням: «Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай зре-
четься самого себе, і хай візьме свого хреста, та й іде 
вслід за Мною» (Мт. 16:24). Ісус каже нам, що є «ціна 
слідування», розповідає про «широку дорогу, вузь-
кі ворота» і «терпіння до кінця». Він навіть поперед-
жає, щоб ми «порахували витрати» перед тим, як ви-
рішувати йти за Ним.

«Хотілося б знати, — можливо, скажете ви, — а 
що матимемо за це?»

Відповідь Ісуса: «Я прийшов для того, щоб ма-
ли життя, і мали з подостатком!» Іншими словами, 
«життя з подостатком» і є нагородою. Ісус каже, що 
повнота життя приходить, коли ми ставимо потреби 
інших вище за власні, шукаємо істини, радості, любо-
ві, миру і — Його! Коли воліємо зайняти останнє міс-
це замість почесного. 

Тоді — «небесна нагорода» очікує нас у кінці цьо-
го незвичайного «вузького шляху»!



Немічні та сильні: конфлікт інтересів
У Посланні до римлян Павло го-

ворить про «сильних» і «немічних» 
(Рим.14:1;15:1). Він також вказує на 
певний конфлікт між цими двома 
категоріями віруючих. Єдність церк-
ви залежить більшою мірою від того, 
як ці дві категорії зможуть знаходити 
компроміс.

Йдеться про правильний і хоро-
ший компроміс, який не стосуєть-
ся гріха. Павло використовує сло-
во «приймати» (див.Рим.14:1;15:7). 
Приймати — означає вміщати, посту-
патися братові (сестрі), ближньому з 
іншими поглядами (у другорядних 
питаннях), іншою практикою.

«Приймати» ближнього більше 
здатні сильні у вірі (див. Рим.14:1). 
Хоча зі слабких така відповідальність 
не знімається (див. Рим.15:7). Здат-
ність приймати ближнього вимагає, 
однак, широкого серця, спроможно-
го вмістити тих, кого ми не розуміє-
мо, хто нас дратує, і навіть тих, хто 
«падає» (див. Рим.14:4).

Люди з широким серцем харак-
теризуються такими трьома рисами:

Вони розуміють, що важливе, а 
що другорядне. Часто люди з «вузь-
ким» серцем вважають надто важ-

ливим те, що Павло називає всього 
лише «поглядами» (див. Рим.14:1). 
Спектр «поглядів» досить широкий. 
Павло згадує лише два види погля-
дів: заборону їсти м’ясо й дотриман-
ня днів (див. Рим.14:2;14:6). Диво-
вижно, що Павло вважає дозволе-
ним «недотримання» жодних днів 
(див. Рим.14:5). Він заявляє, що та-
кі люди мають повне право чинити 
«кожен за власною думкою».

До «поглядів» можна віднести 
також і такі питання, як прісний хліб 
для Вечері, дивитися чи не дивитися 
телевізор, давати чи не давати деся-
тину, використовувати одну чашу чи 
одноразові стаканчики, займатися 
чи не займатися політикою, носити 
чи не носити галстук і т. ін.

Дуже багато віруючих не пого-
дяться, що тут йдеться про «погля-
ди», але це лише тому, що надто 
багато християн немічні у вірі. У їх-
ньому уявленні святість — це непо-
ступливість у другорядних питан-
нях. Однак, якщо ми допустимо дик-
тат слабких, церкви постійно будуть 
терзатися сварками, суперечками та 
розколами (що, на жаль, і відбува-
ється). Очевидно, що для Павла пи-
тання єдності було важливішим за 

надмірну безкомпромісність (див. 
Рим.15:5-6).

Вони не прибічники «надмір-
ної святості». Фразу «надмірна 
святість» взято в лапки, тому що на-
справді не йдеться про істинну свя-
тість. Ісус не був прихильником по-
казної псевдосвятості. Він їв і пив із 
грішниками, чим давав привід для 
нарікань. Чи можна уявити собі ко-
гось більш святим, ніж Ісус? Фарисеї 
ж уважали себе святішими від Нього 
(див. Лк.7:34).

«Надмірна святість» породжує 
масу непотрібних правил і заборон. 
Христос і Павло жорстко критику-
вали таку практику (див. Мр.7:6-13; 
Кол.2:20-23). У Посланні до римлян, 
14 розділ, чітко показано, що люди з 
вузьким серцем вважали лише своє 
меню (ярину) ознакою святості.

Вони спроможні вміщати ін-
ших, не погоджуючись із ними. Не-
мічним важко приймати тих, із ким 
вони не згодні. Сильні ж повинні бути 
поблажливими до таких і вміщати їх. 
На те вони й сильні (див. Рим.15:1). 
Сильний здатен добровільно відмо-
витися від дозволених речей (див. 
Рим.14:21) ради немічного. Неміч-
ний же не може відмовитися від сво-
єї практики ради сильного.



Проблеми немічних у вірі
Другорядне стає головним. Я не 

можу змусити себе повірити, що Бо-
гу надто важливо те, що хвилює біль-
шість християн. І навпаки, я бачу, що 
багатьох християн майже не хвилює 
те, що прямо засуджується в Біблії — 
наприклад, матеріалізм, прагнення 
до збагачення. Немічні у вірі будуть 
годинами говорити про «покрива-
ла» чи «зовнішній вигляд», але спро-
буйте торкнутися більш важливих 
питань — і побачите, як від їхнього 
старанного бажання «жити тільки 
по Біблії» не лишиться й сліду. Хрис-
тос дуже суворо засуджував тих, хто 
«відціджує комара, а верблюда ков-
тає!» (Мт.23:24).

Немічна совість (див. 1Кор.8:12). 
Немічні у вірі мучаться й «знемага-
ють» (див. Рим.14:21). Вони настіль-
ки слабкі, що можуть будь-коли спіт-
кнутися через будь-яку дрібницю 
— м’ясо, наприклад. Зверніть увагу, 
що Павло не вважає немічних у ві-
рі духовними. Навпаки, він закликає 
сильних у вірі опуститися до слабких. 
Ці люді слабкі, тому що їхня совість 
немічна. Вона звинувачує їх за м’ясо, 
за дотримання певних днів. Когось 
совість осуджує за красивий одяг, 
за прочитання світської книги, за ба-
жання любові та ніжності в шлюбі. 

Немічна совість — це рабство, 
нерозуміння свободи в Христі (див. 
Гал.5:1). Я знаю щирих віруючих, з 
якими мало не інфаркти ставалися 
через різні нововведення в церкві. І 
хоча краще підкорятися немічній со-
вісті, ніж чинити всупереч їй, як то ка-
жуть, з двох бід вибираємо меншу, 
— Павло однозначно закликає до 
свободи.

Вільні християни освячуються до-
бровільно, з любові до Христа, а не 
через диктат немічної совісті. Сильні 
християни з радістю обмежують себе, 
а раби немічної совісті ходять із пону-
рили лицями, оскільки відмовляють-
ся від бажаного недобровільно.

Неприязнь і конфлікти. У церк-
вах, де домінують немічні віруючі, 
панує атмосфера осуду. Це відомий 
усім факт. Цікаво, що в таких церквах 
цю проблему зазвичай визнають, 
але не хочуть погодитися з її голов-
ною причиною — немічною совістю.

Важливо також розуміти, що не-
мічні віруючі схильні засуджувати 

сильних (див. Рим.14:3). Вони не ба-
чать своєї слабкості. Навпаки, вважа-
ють себе духовними.

Проблеми сильних у вірі
Нечуйність до немічних (див. 

Рим.15:1). Якщо одна крайність — 
диктат немічних, то друга — нехту-
вання слабкими (Рим.14:3). У той 
час, як слабкі християни схильні за-
суджувати інших, сильні схильні при-
нижувати слабких. Неправильним 
буде, спасаючи одних (невіруючих), 
губити інших (див. 1Кор.8:11). Най-
частіше конфлікт між сильними та 
немічними виникає через те, що, 
створюючи непотрібні правила й 
важку атмосферу в церкві, «блоку-
ють» євангелізаційну діяльність об-
щини. Павло витримував баланс. 
Іноді ради немічних йшов на поступ-
ки (див. Дії 16:3).

Догоджання тілу (див. Гал.5:13). 
Свобода — це ризик. Сильним треба 
завжди бути пильними. Сам Павло, 
усвідомлюючи ризик свободи, до-
бровільно обмежував себе багато в 
чому (див. 1Кор.9:19,27). Однак це 
не значить, що слід взагалі відмови-
тися від свободи. Саме присутність 
ризику є найважливішим елементом 
моральності. Моральність немож-
лива без реального вибору, а вибір 
неможливий без реального ризику. 
Бог дуже «ризикував», помістивши 
в Едемському саду дерево пізнання 
добра й зла. Але без цього ризику 
неможлива була свобода волі.

Чотири причини, чому ми по-
винні приймати один одного:
Бог прийняв нас (див. Рим. 15:7). 

Конфлікт людських поглядів і кон-
флікт між людьми й Богом незрів-
нянні за величиною. І якщо святий 
Бог приймає нас, грішних, чи мають 
право одні грішники не приймати ін-
ших?

Немічні та сильні намагають-
ся догоджати одному Богу (див. 
Рим.14:6-9). Щирі немічні (не закон-
ники й лицеміри) служать Богові, як 
можуть. Вони керуються велінням 
немічної совісті й роблять, можли-
во, багато непотрібного, але Бог при-
ймає їхнє немічне служіння, якщо 
бачить щирі мотиви. Старець-пресві-
тер, забороняючи гітару «для Госпо-
да», шкодить, можливо, церкві, але 

Бог, бачачи його щире прагнення до 
святості, враховує це.

Бог суддя, а не ми. Багато хрис-
тиян возвели в чесноти практику за-
судження вільних сильних. При цьо-
му вони часто посилаються на страх 
Божий. Дивовижно, однак, що вони 
не бояться засуджувати й не розумі-
ють, що осуд інших — це узурпація 
влади Бога, що, звичайно ж, викли-
кає Його гнів.

Ми можемо висловити засуджен-
ня гріха, ми можемо застосувати 
церковне дисциплінування, але в 
той же час ми повинні створювати 
атмосферу доброзичливості, готов-
ності допомогти тим, хто впав, а не 
атмосферу осудження. Ми повинні 
бути «лікарями», а не суддями.

Кожен дасть звіт за себе, а не 
за інших. Спостерігаючи за тим, з 
якою ревністю немічні намагають-
ся «виправити» інших, можна поду-
мати, що їм треба буде відзвітува-
тися перед Судилищем за ближніх 
своїх, а не за самих себе. Вони ніби 
бояться, що Христос суворо спитає 
з них за те, що вони не «відлучили» 
інших від переглядів телебачення чи 
не «привчили» носити покривало. 
Але їхні турботи марні. Павло чітко 
стверджує, що кожен дасть звіт за са-
мого себе (див. Рим.14:12). Хоча ми 
повинні попереджувати грішників, 
щоб «не було на нас їхньої крові», 
та в першу чергу ми повинні спасати 
власну душу. 

Потворний дисбаланс, коли ми 
на 90% зайняті «очищенням» церк-
ви і лише на 10% — очищенням са-
мих себе, призводить до жахливих 
наслідків. Бо ж неможливо очисти-
ти чуже серце. Можна очистити ли-
ше своє. Коли ж усі зайняті чужими 
серцями, нічиє серце не очищується.

Церква завжди буде складатися 
з сильних і слабких. Павло перед-
бачив конфлікт між ними. Він знав, 
що Церкву буде руйнувати дух осу-
ду, який найчастіше походить від 
немічних у вірі, і дух зневаги, який 
частіше виходить від сильних (див. 
Рим.14:3). Ось чому апостол закли-
кає нас замість безкінечних супер-
ечок, хто правий, а хто винен, на-
вчитися приймати  один одного, як і 
Христос прийняв нас.

Геннадій НЕФЬОДОВ,
«Голос Істини»



Принципи 
вирішення конфліктів

Боже ставлення до нас багато в чому залежить від 
наших стосунків між собою. «Як хто скаже: «Я Бога 
люблю», та ненавидить брата свого, той неправдо-
мовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, 
як може він Бога любити, Якого не бачить?» (1Iв.4:20). 
Одна жінка казала: «У мене з Богом все добре, тільки з 
зятем проблеми!» Та неможливо бути в мирі з Богом і 
в конфлікті з людьми. Це самообман.

Сергій ВІТЮКОВ

Конфліктологія



Визначення конфлікту
Конфлікт — це зіткнення ба-

жань, інтересів, потреб, в основі 
якого лежить гордість, зверхність і 
людське «я» (гріховна природа).

Різнодумство. Іноді запитую в 
студентів: «Що таке конфлікт?» Від-
повідають: «Це коли ми думаємо 
по-різному». Але є різнодумство, є 
розбіжності в поглядах, а є конфлікт 
і суперечка. Це зовсім різні речі. Різ-
ниця в поглядах, поки вона не пе-
реходить у ворожнечу проти осо-
бистості в думках, у вчинках, у сто-
сунках, — це цілком природно. Бог 
створив нас настільки багатогранни-
ми, що інакше й бути не може. Ми 
не копії, а оригінали. Копіями нас 
намагається зробити шкільна систе-
ма, церковна і т. ін. Тому я заохочую 
у власній сім’ї свободу думок, спо-
нукую дітей мати свій погляд. Через 
вправляння в поглядах відбуваєть-
ся дорослішання. Якщо ми, як при 
комунізмі, лише повторюємо чиїсь 
думки, то стаємо залежними, контр-
ольованими й керованими. Сам Бог 
хоче, щоб ми мали власне переко-
нання, але просвітлене істиною. Ра-
зом із тим, у нас має бути здорова 
міра сумніву в особистому тлума-
ченні істини. Тоді ми відкриті, щоб 
зрозуміти думку інших людей.

Суперечка. Суперечка — це вже 
не просто різниця переконань і по-
глядів. Це прояв гріховної природи 
— протидія, ворожнеча, спрямова-
на проти особистості. Коли запитую 
студентів, звідки беруться супереч-
ки, вони відповідають, що з різно-
думства. Відповідь неправильна. Бі-
блія відкриває конкретну причину 
виникнення суперечок: «Звідки ві-
йни та свари між вами? Чи не звід-
си, від ваших пожадливостей, які 
в ваших членах воюють?» (Як.4:1). 
«Учинки тіла явні, то є: перелюб, не-
чистість, розпуста, ідолослуження, 
чари, ворожнечі, сварка, заздрість, 
гнів, суперечки, незгоди, єресі, за-
видки, п’янство, гулянки й подібне 
до цього» (Гал.5:19-21). «Бо коли за-
здрість та суперечки між вами, то чи 
ж ви не тілесні?..» (1Кор.3:3).

Суперництво. На змаганнях 
двоє чи більше людей виборюють 
один приз. Але є здорове змагання, 
а є нездорове — суперництво, коли 
один постійно намагається обігна-

ти іншого із заздрості. Починається 
все з простого — з порівняння себе 
з іншими. Апостол Павло каже, що 
кожен — наділений своїм даром і 
своїм місцем в церкві. Коли ж лю-
ди порівнюють себе один із одним, 
виходить смішна історія. Уявіть: око 
сперечається зі шлунком. Око ска-
же: «Дивися, який ти потворний»», 
а шлунок: «Ти таке маленьке!» Око 
скаже: «Ти навіть не можеш бачи-
ти», а шлунок: «Ти не можеш пере-
варювати їжі!» Кожен з нас настіль-
ки індивідуальний, що порівнювати 
— це нерозумно. Порівнюючи себе 
з кимось, або бачу себе вищим — 
і надимаюся, або нижчим — і за-
здрю. Тому порівняння найчастіше 
приводить до конфлікту, і ніколи — 
до єдності.

Зона конфлікту
Захищаючи свої інтереси, люди-

на завжди каже: «Я відстоюю істи-
ну!» І її дуже важко переконати, що 
насправді вона відстоює лише по-
жадання власної плоті. Я дуже мало 
бачив конфліктів, які відображали 
б боротьбу за істину в чистому ви-
гляді. Зазвичай, завжди є домішок 
прихованих мотивів, а то й відверте 
досягнення власних цілей, прикри-
те боротьбою за істину. Наприклад, 
якщо є одне крісло й кілька претен-
дентів — це гаряча точка, осередок 
конфлікту. Це — сфера зіткнення ін-
тересів. Кажуть: «Яка була дружна 
родина, поки не стали ділити бать-
ківський спадок…» З точки зору віч-
ності, якщо вибір між тим, щоб втра-
тити стосунки або втратити матері-
альні цінності, то краще зберегти 
стосунки.

Конфлікт може ввійти в серце 
людини в одній сфері, а виплесну-
тися — в іншій. Конфлікт, який тра-
пився 10 років тому, може проявля-
тися всю решту життя. І найчастіше 
причина конфлікту не знаходиться в 
зоні конфліктної ситуації, а зовсім в 
інших сферах. Наприклад, у вас про-
блеми на роботі з начальством. Але 
начальнику ви нічого не сказали, бо 
ви його боїтеся, зате вдома зірвали-
ся на дружині й дітях, або в церкві 
— на братах і сестрах. Найменша 
конфліктна ситуація — і внутрішня 
напруга виллється на тих, хто потра-
пить «під гарячу руку»!

Практично немає конфліктів, де 
один був би на 100% правим, а ін-
ший — на 100% винний. Певною мі-
рою кожен відповідальний за втяг-
нення себе в конфлікт. Хтось біль-
шою, а хтось меншою мірою. Тоб-
то в чистому вигляді кривдника й 
скривдженого, напевно, не існує. 

Реакція на конфлікт
По-перше, це мудро — уникну-

ти конфліктної ситуації, передбачи-
ти її. «Мудрий бачить лихе і хова-
ється, а безумні йдуть і караються» 
(Пр.22:3). Наприклад, перед тим, як 
починати спільну справу, найкраще 
спершу укласти хороший договір. 

Бо якщо Авраам не посвариться з 
Лотом, то пастухи їх посварять.

У конфлікті все починається з 
моєї реакції. Ворог переді мною чи 
друг — залежить від того, який яр-
лик я сам на нього приклею. Напри-
клад, ви зробили мені зауваження. 
Я можу відтепер вважати вас своїм 
особистим ворогом або навіть про-
тивником істини. А можу назвати 
вас другом, який дуже уважний до 
мене. Соломон радить: «Немає лю-
дини праведної на землі, що робила 
б добро й не грішила, тому не клади 
свого серця на всякі слова, що гово-
рять, щоб не чути свого раба, коли 
він лихословить тебе, знає бо серце 
твоє, що багато разів також ти ли-
хословив на інших!» (Екл.7:20-22). 
Тобто не на всякі слова взагалі звер-
тай увагу й пам’ятай, що й ти — не-
досконала людина. А ще я взяв для 
себе таке правило: приймай більшу 
частину конфліктів із гумором, інак-
ше — приймеш із інсультом!

Конфлікт — це зіткнення 
бажань, інтересів, потреб, 

в основі якого лежить 
гордість, зверхність і людсь-

ке «я» (гріховна природа).
Захищаючи свої інтереси, 
людина завжди каже: «Я 

відстоюю істину!» І її дуже 
важко переконати, що 

насправді вона відстоює 
лише пожадання власної 

плоті.



Якщо вже так трапилося, що кон-
флікт нас зачепив за живе, все зале-
жить від того, яку ми далі займемо 
позицію. Перший шлях, який прак-
тикують багато хороших христи-
ян, — це поступитися, не віддава-
ти злом за зло. Вони замкнули свої 
вуста й відступили, але — не про-
стили! Проблема в тому, що відпо-
відальність перед Богом за внутріш-
ній стан така сама, як і за зовнішні 
дії. «Ви чули, що було стародавнім 
наказане: Не вбивай, а хто вб’є, під-
падає він судові. А Я вам кажу, що 
кожен, хто гнівається на брата свого, 
підпадає вже судові» (Мт.5:21,22). 
Другий шлях — позиція ображеної 

просто підписали договір про не-
напад. Дуже часто саме так і буває: 
«Відкладімо це питання, не будемо 
про це говорити!» Чому не будемо? 
Бо ми не збираємося ні змінювати-
ся, ні поступатися, ні примирятися.

Фази конфлікту
Є зовнішня фаза конфлікту, а є 

внутрішня. Зовнішні конфлікти — 
неминучі. У поглядах, доктринах, 
у фінансових питаннях, питаннях 
церковного устрою… Ми приречені 
жити в конфліктуючому суспільстві. 
Це нормально. Ненормально — ко-
ли конфлікт проникає у внутрішній 
світ людини або навіть давно живе 
в ньому. Це прихована фаза — кон-
флікт без конфлікту, коли людина 
усміхається, вітається, але всереди-
ні — ненависть. Це може тривати 
роками, стати хронічним явищем, 
руйнуючи людину зсередини.

Тому іноді Бог навмисне створює 
такі обставини, щоб приховане ви-
явилося. Бо коли немає зовнішніх 
симптомів, ніхто не береться за лі-
кування хвороби. І ось конфлікт про-
являється — відбувається емоційний 
вибух. З протилежної сторони буде 
або вибух у відповідь, або тиха об-
раза. Легше вирішити конфлікт, як не 
дивно, коли він відкритий — тобто 
обидві сторони «вибухнули».

Після зовнішнього прояву кон-
флікту настає фаза тимчасового 
перемир’я, період погашених емоцій, 
можливо, взаємних вибачень, але не 
змін. Християни здебільшого намага-
ються якось примиритися, не розби-
раючись із корінням конфлікту. При-
пустимо, між нами виникла супереч-
ка — і я допустив агресивність, біль, 
гіркоту в своє серце, вони вкорени-
лися в моєму внутрішньому світі. Ми 
можемо навіть зовні мирно розійти-
ся, вибачитися за різкі слова, помоли-
тися разом фарисейською молитвою, 
але коріння конфлікту всередині за-
лишилося. І цей конфлікт буде дава-
ти про себе знати, він прогресувати-
ме. Якщо я ще довго потім подумки, 
у самому собі, доказую щось своєму 
опоненту, це означає — конфлікт між 
нами не вирішився.

Формула вирішення конфлікту
Зважаючи на багатогранність 

людських стосунків, найімовірніше, 

неможливо вивести єдиної фор-
мули для вирішення будь-якого 
конфлікту. Але є загальні біблійні 
принципи. Основні цілі вирішення 
конфлікту — примирення сторін, 
відновлення стосунків і зміна осо-
бистостей. 

Перший крок до вирішення кон-
флікту — зізнатися перед самим со-
бою, що я в проблемі. Мудрі духо-
вні люди вирішують конфлікт ще на 
прихованій фазі. Видам маленьку 
таємницю. У нашій сім’ї є так звані 
санітарні години — сідаємо з дру-
жиною один напроти одного й спіл-
куємося: може, хтось когось нена-
роком образив, щось пообіцяв і не 
виконав і т. ін. У потоці подій і справ 
обов’язково накопичується внутріш-
ня напруга. І краще зняти її до того, 
як стався вибух.

Та якщо ж все таки вибух відбув-
ся, то наймудріше — спрямувати 
всю його енергію на проблему, а не 
на особистість. Часто буває так, що 
учасники конфлікту настільки зосе-
редилися на боротьбі один проти 
одного, що давно забули причину 
його виникнення.

Погляньмо на приклад вирішен-
ня конфлікту в першоапостольській 
церкві. «Тими ж днями, як учнів на-
множилось, зачали нарікати на єв-
реїв огречені, що в щоденному слу-
жінні їхні вдовиці занедбані. Тоді 
ті Дванадцять покликали багатьох 
учнів та й сказали: «Нам не личить 
покинути Боже Слово, і служити при 
столах. Отож, браття, виглядіть із-
поміж себе сімох мужів доброї сла-
ви, повних Духа Святого та мудрос-
ті, їх поставимо на службу оцю. А ми 
перебуватимемо завжди в молитві 
та в служінні слову». І всім людям 
сподобалося оце слово…» (Дії.6:1-
5). В общині виникла внутрішня на-
пруга, яка вже навіть стала прояв-
лятися в наріканні. Апостоли відра-
зу відреагували. І як наслідок їхніх 
муд рих дій: «Росло Слово Боже, і 
дуже множилося число учнів у Єру-
салимі, і дуже багато священиків бу-
ли слухняні вірі» (Дiї.6:7). Тобто кон-
флікт мав величезний позитивний 
результат. Яке прекрасне й величне 
вирішення! Іноді велич або ж ни-
цість людини проявляється саме в 
конфлікті. Отже, перш за все апосто-
ли визнали проблему. Якби проігно-

людини. Ображений — це той, хто 
вважає себе жертвою, яка має пра-
во на помсту. І він буде добиватися 
помсти. Третя реакція — шлях ви-
рішення конфлікту. І, до речі, це не 
означає — промовчати. Писання 
каже: «Коли провиниться твій брат, 
докори йому, а коли він покається, 
то вибач йому» (Лк.17:3), тільки це 
треба зробити особисто, не вино-
сячи на люди. Прощення — це акт 
волі, відмова від помсти. Це не зна-
чить, що стосунки повністю віднов-
ляться, що ви зможете знову дові-
ряти одне одному, але принаймні — 
ви не бажатимете один одному зла.

Дві речі християни часто плута-
ють: є мирохранителі, а є миротвор-
ці. Часто люди, уникаючи конфлікту, 
обходячи гострі кути, ідуть на недо-
пустимі компроміси. Вони бережуть 
свою внутрішню вдавану тишу, за-
хищаючи несправжній мир. Це — 
мирохранителі. А миротворці — це 
люди, які творять мир у гострих, на-
пружених ситуаціях, не тікаючи від 
них. Є мир, а є перемир’я. Справ-
жній мир може бути тільки тоді, ко-
ли в серцях мир. А перемир’я — це 
коли вороги залишилися ворогами, 

Основні цілі вирішення кон-
флікту — примирення сто-
рін, відновлення стосунків і 
зміна особистостей. 
Перший крок до вирішен-
ня конфлікту — зізнатися 
перед самим собою, що я в 
проблемі.



рували, вона в певний момент все 
одно б вибухнула, могло відбутися 
й розділення… По-друге, вони не 
дали себе втягнути в цей конфлікт, 
а залишилися третьою стороною — 
гарантом. Адже учасники конфлікту 
завжди намагаються третю сторо-
ну, яка наділена владою, залучити 
на свій бік. Ніколи не можна вирі-
шувати конфлікт, вислухавши лише 
одну сторону, тим більше ставати 
на чийсь бік. Апостоли ж навіть не 
призначали когось від себе, а на-
дали цю можливість сторонам. По-
третє, вони зібрали усіх учасників 
конфлікту, зробивши його відкри-
тим. По-четверте, вони спрямували 
усю енергію учасників конфлікту на 
вирішення проблеми. До речі, ще 
один позитивний бік — саме так на-
родився сан диякона. Конфлікт ви-
крив проблему — нестачу в струк-
турі певної ланки. І вирішення кон-
флікту стало потужним прикладом 
для релігійного середовища, що на-
віть багато священиків перейшли в 
християнство. 

Влада служителя при вирішенні 
конфлікту

Як крайній захід, коли вже ви-
черпані усі методи, служитель може 
застосувати владу, дану йому Бо-
гом. Владу останнього слова і вла-
ду повеління. Наприклад, в сім’ї ми 
з дружиною завжди вислуховуємо 
думку кожного, навіть найменших 
дітей. Але є моменти, коли ситуація 
починає виходити з-під контролю, 
або діти намагаються маніпулюва-
ти, капризувати. Тоді є спокійний 
наказ: це не обговорюється, це ви-

конується! Тобто, як останній метод 
— я використовую свою владу. Так 
само діють стосунки в церкві. Павло 
казав Тимофію: забороняй, наказуй, 
закривай вуста. Коли ситуація вибу-
хонебезпечна і може спричинити 
шкоду людям, ми повинні мати до-
статньо сміливості, мудрості, любо-
ві і твердості, аби використати влас-
ний авторитет. Подібний випадок 
був у мене в одному класі, коли до-
велося спокійно, але твердо сказа-
ти: буде так і не інакше! Після цього 
ситуація стала контрольованою, хто 
був не згідний, міг просто піти, або 
змінити власну думку і лишитися.

Я не кажу про іншу крайність: за 
першої нагоди користуватися вла-
дою. Павло, перш ніж користува-
тися владою, переконував, писав 
листи, посилав Тимофія, Тита. І тіль-
ки потім запитав: з любов’ю до вас 
прийти чи з владою? Використання 
влади, як методу припинення кон-
флікту — крайній захід, але дуже 
часто єдиний і необхідний. Якраз 
слабкодухість лідерів і приводить 
до багатьох конфліктів. Боячись ви-
користати цю крайню міру, служи-
тель не лише не зупиняє існуючого 
конфлікту, а й заохочує виникнення 
наступних.

Зцілення ран
Для реального вирішення кон-

фліктної ситуації обом сторонам по-
трібно перш за все багато молитися 
за власні серця. Якщо провести ба-
гато часу в молитві, самопідготов-
ці, то потім найболючіші питання 
вирішуються дуже просто й швид-
ко. «Над усе, що лише стережеться, 

серце своє стережи, бо з нього по-
ходить життя» (Пр.4:23). Ісус сказав, 
що із серця також може походити 
смерть. Тому, якщо я бережу своє 
серце від ненависті, зовнішній кон-
флікт можна вирішити без внутріш-
ньої агресії. 

Та найчастіше невід’ємним на-
слідком будь-якого конфлікту є ра-
ни, що залишилися в однієї або в 
обох сторін. І дуже важливо отри-
мати зцілення, не запускати ліку-
вання. Є біль від гниття — тупий і 
нескінченний, а є біль від зцілен-
ням — гострий і короткий. Біль гнит-
тя веде до смерті, біль зцілення — 
до життя. Коли хірург розрізає тіло, 
то біль посилюється, тому багато 
людей бояться операції. Але вихід 
із конфлікту — це йти на біль, а не 
уникати його! Не пройшовши через 
біль зцілення, неможливо віднови-
ти стосунки. На жаль, багато людей 
вибирають терпіти біль гниття, об-
манюючи себе, що «воно якось са-
ме все вирішиться»…

Конфлікт може як зруйнувати все 
до краю, так і створити щось нове, 
досконаліше. У конфлікті ми може-
мо звести нанівець власні сильні 
сторони або ж навпаки — виправи-
ти свої слабкості. «А на кінець, брат-
тя, радійте, удосконалюйтесь, тіште-
ся, будьте однодумні, майте мир — 
і Бог любові та миру буде з вами!» 
(2Кор.13:11).

За матеріалами циклу передач 
Юрія Чернецького «Влияние» 



Кого ти більше любиш?
«І сварився той народ із Мой-

сеєм…» (4М.20:3). Сварився з ним, 
що він вивів його з Єгипту, що завів 
у пустелю — і мусить терпіти спрагу. 
Але ж хіба Мойсей міг своєю силою 
вивести таку велику кількість люду 
з краю рабства? Ні! Вивів Бог. І, ма-
буть, Мойсей не мовчав цьому наро-
дові, доводячи йому, хто саме визво-
лив його від панування єгипетського 
царя й привів у пустелю, і звинувачу-
ючи в упертості й непокірності. Зре-
штою, що можна довести розлюче-
ному натовпу? Єдиний вихід — іти до 
Бога, що Мойсей і зробив. І Господь 
дав йому вихід з важкої ситуації: «Ві-
зьми жезло, та збери громаду ти та 
брат твій Аарон, і скажете до тієї скелі 
на їхніх очах, і вона дасть свою воду. 
І виведеш для них воду з тієї скелі, та 
й напоїш ту громаду та їхню худобу». 
Мойсей взявся негайно виконувати 
Божий наказ: «І зібрали Мойсей та 
Аарон громаду перед тією скелею. І 
сказав він до них: «Послухайте ж, не-
слухняні, чи з цієї скелі ми виведемо 
для вас воду?» І підніс Мойсей ру-
ку свою, та й ударив ту скелю своїм 
жезлом два рази, і вийшло багато во-

ди! І пила громада та їхня худоба!...» 
(4М.20:7-11). Чудовий результат дій 
Мойсея — потекла вода й усі напи-
лися! Але Бог невдоволений. І на цей 
раз невдоволений саме Мойсеєм з 
Аароном, а не народом: «І сказав Гос-
подь до Мойсея та до Аарона: «За те, 
що ви не ввірували в Мене, щоб яви-
лася святість Моя на очах Ізраїлевих 
синів, ви не введете цієї громади до 
Краю, що Я дав їм» (4М.20:12). А чо-
му Бог невдоволений? А тому, що Бо-
жі служителі зробили діло не так, як 
Він сказав: їм потрібно було поваж-
но, смиренно стати перед народом, а 
не сваритися з ним і дорікати йому; 
вони мали звернутися до скелі, щоб 
вона дала воду, а не гнівно бити по 
ній аж два рази. Вони мали вести се-
бе перед народом як Його представ-
ники на землі, як справді служителі 
Божі — як ті, що вірять і довіряють 
Йому, і являють святість Його сво-
їм смиренним лагідним поводжен-
ням. Зрештою, про що тут йдеться? 
Про стосунки — стосунки з Богом і 
людьми. Глибину наших стосунків із 
Богом, міру нашої віри й довіри Бо-
гові, нашого послуху Йому, нашої ду-

ховності виявляють саме стосунки з 
людьми. А за нашими стосунками, за 
нашою поведінкою інші люди судять 
про нашого Бога.

Як бачимо, свої стосунки з людь-
ми ми можемо будувати двома спо-
собами: або так, як цього хоче Бог, 
або так, як цього хочемо ми, наша 
плотська натура. У першому разі сво-
єю поведінкою з людьми ми вияв-
лятимемо святість Божу, у другому 
— свій характер. У першому разі бу-
демо отримувати Божі благословен-
ня, у другому — Божу різку, щоб ми 
прийшли до тями, щоб згадали, кому 
належимо, чию волю маємо викону-
вати, — і відмовилися від свого  ха-
рактеру, від себе, щоб виявився ха-
рактер Христів, Сам Христос. 

Кожен, хто приходить до Христа, 
має знати, що з хвилини, коли він ви-
знав Його за свого Спасителя й Госпо-
да, відмовився від себе й від усього 
свого — уподобань, планів, речей у 
сенсі прив’язаності до них і залеж-
ності від них, а то й прямого зречен-
ня. Про це казав Сам Ісус Христос: 
«Хто більш, як Мене, любить бать-
ка чи матір, той Мене недостойний. 

Святість у стосунках



І хто більш, як Мене, любить сина 
чи дочку, той Мене недостойний» 
(Мт.10:37), «Коли хоче хто йти вслід 
за Мною, хай зречеться самого себе, і 
хай візьме свого хреста, та й іде вслід 
за Мною» (Мт.16:24), «…кожен із вас, 
який не зречеться усього, що має, не 
може бути учнем Моїм» (Лк.14:33).

Отже, ми маємо вибрати одне з 
двох: або себе, або Христа. І якщо 
назвалися християнами, то це озна-
чає, що вибрали Христа — і повинні 
жити за Його умовами, за Його за-
повідями, повинні дозволити Йому 
виявити Себе через нас у всьому, зо-
крема у стосунках з людьми.

Ісус так само, називаючи Себе 
сином Божим, виконував волю сво-
го Отця: «Бо Я з неба зійшов не на 
те, щоб волю чинити Свою, але волю 
Того, Хто послав Мене» (Iв.6:38). І та-
ким чином Отець небесний виявив 
Себе через Свого Сина.   

Якщо ж називаємо себе христия-
нами, а робимо так, як нам хочеться, 
як нам до вподоби, — то самі себе 
обманюємо. Ми ще не Христові, ми 
ще свої — і це виявляє наша поведін-
ка, наші стосунки й усе наше життя. 

Одного разу Господь Ісус ска-
зав своїм учням: «Ви сіль землі… Ви 
світло для світу» (Мт.5:13-16). Тоб-
то своїм святим життям, поводжен-
ням, стосунками з ближніми ви має-
те присмачувати світ і зберігати його 
від подальшого псування, освічувати 
й просвічувати його й вести до добра, 
до Бога.

Дехто хитрий із нас може запита-
ти: «Як це — жити свято, як це — бути 
сіллю й бути світлом, як це — зректи-
ся самого себе?» Ми тоді схожі на то-
го фарисея, який на слова Ісуса Хрис-
та про любов до ближнього запитав: 
«А хто мій ближній?» Господь такому 
в Нагорній проповіді дає чітку від-
повідь:  будь праведним (справед-
ливим, чесним), не гнівайся на бра-
та свого, не обзивай його, «зо своїм 
супротивником швидко мирися», не 
дивися на жінок із пожадливістю, не 
розлучайся, не клянися, не проти-
вся злому, слухайся, позичай, пода-
вай, не вимагай, люби ворогів своїх, 
зрештою — будь досконалий, як до-
сконалий Отець твій Небесний (див. 
Мт.5:20-48). Так жити означає жити 
свято, самозречено, бути сіллю і бути 
світлом. Таке життя суперечить люд-

ській логіці, плотській натурі: як це, 
не гніватися, не жадати, не клясти-
ся, не противитися злу, любити воро-
га? Хіба це можливо? Справді, це не 
можливо, коли ми ще не зреклися са-
мого себе, коли ми ще не взяли свого 
хреста. Поза Христом не можна жити 
свято. Саме так: правильні стосунки 
з людьми, життєва поведінка згідно 
із заповідями Христовими, можливі 
тільки в Христі, коли ми перебуваємо 
на Лозі, якою є сам Христос. Господь 
Сам сказав: «Нічого не можете роби-
ти без Мене». Тільки перебуваючи 
на Лозі, ми можемо принести духо-
вний плід, який можна побачити че-
рез стосунки. Цей духовний плід, як 
каже апостол Павло — «любов, ра-
дість, мир, довготерпіння, добрість, 
милосердя, віра, лагідність, здерж-
ливість» (Гал.5:22,23). Ось та солона 
сіль і те світло на свічнику, яке світить 
усім у домі. 

Що ж то за сіль, про яку каже Гос-
подь, що стає несолоною і яку вики-
дають під ноги? Це ми, християни, 
коли несправедливі з кимось, ко-
ли прозиваємо когось, обмовляємо, 
сердимося, не миримося, кричимо, 
не любимо, ображаємося, примхли-
ві, непокірні, вперті, горді — і таке 
інше, противне Божій науці. Хіба не 
зневажають християн, не беруть їх 
під ноги, коли вони негідно себе ве-
дуть, коли сварливі, корисливі, злі? 
Хіба не стають вони насмішкою й до-
кором? Стають і, на жаль, часто. Чо-
му? А тому, що десь їхнє серце від-
далилося від Христа, перестали пити 
соки від Лози Виноградної, понадія-
лися на себе, пожаліли себе — і в їх-
ньому житті виявили себе діла плоті: 
«ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, 
суперечки, незгоди, єресі, завидки… 
і подібне до цього» (Гал.5:19-21). Та-
кі вчинки в нашому християнському 
житті гріховні, тілесні, вони руйнують 
стосунки, життя наших ближніх і на-
ше, відводять нас від Царства Божо-
го й наближають до палючого вогню. 
Це та сама несолона сіль і світло під 
посудиною, а ще гірше — темрява. 

Звичайно, більшість з нас дово-
лі благочестиві й сповнені якнайкра-
щих намірів щодо ближніх. Але ста-
ється так, що ми, обурюючись їхньою 
поведінкою, знаходимо собі оправ-
дання: я втомився від їхньої бруталь-
ності; треба ж їх якогось поставити 

на місце; вони не розуміють доброго 
слова; вони доброту сприймають як 
слабкість і робляться ще гіршими; їм 
треба відповісти відповідно, щоб не 
забували, хто вони є і покаялися — і 
так далі, і таке інше. Але ж… Але ж те, 
що відповідне людям — не відповід-
не Богові. Для Бога, наприклад,  пра-
вильно, коли ми на удар по щоці під-
ставляємо другу; коли благословля-
ємо тих, хто нас проклинає; робимо 
добро тим, хто нас ненавидить; мо-
лися за тих, хто нас переслідує, коли 
ми робимо протилежне тому злу, яке 
спрямоване на нас. Про це саме каже 
й апостол Павло: «…як твій ворог го-
лодний, нагодуй його; як він прагне, 
напій його, бо, роблячи це, ти згорта-
єш розпалене вугілля йому на голо-
ву. Не будь переможений злом, але 
перемагай зло добром!» (Рим.12:20, 
21). Це чудовий рецепт, як перемог-
ти зло, — зло можна перемогти тіль-
ки добром! Коли на зло відповіда-
ють злом, воно не зменшується, а 
прогресує, спочатку подвоюється, бо 
ти, відповівши тим самим, стаєш йо-
го спільником, а далі збільшується в 
арифметичній прогресії. Коли ж зло-
чинцеві відповідаєш добром, то це 
як жар йому на голову, який пробу-
джує його совість і приводить до по-
каяння. 

У згаданій біблійній історії про во-
ду зі скелі Мойсей на сварку народу 
відповів сваркою, відповів обурен-
ням і гнівом. І хоч по-людськи його 
обурення здається справедливим, 
він на зло відповів злом, а отже став 
тим злом переможеним — і це дуже 
не сподобалося Богові. І ми у своєму 
християнському житті, коли на свар-
ку відповідаємо сваркою, на крик 
криком, на неприязнь неприязню, на 
байдужість байдужістю і так далі — 
також виявляємося переможеними 
злом. А отже, не виявляємо святості, 
солоності та світла — і стаємо винни-
ми перед Богом і людьми. 

Отже, християнине, чи ти любиш 
Ісуса Христа над усе, чи ти зрікся са-
мого себе; чи, йдучи за Ісусом, узяв 
свого хреста; чи ти розп’ятий з Хрис-
том, чи Христос проживає в тобі? Дай 
чесну відповідь самому собі. Саме 
самому собі, бо іншим казати не тре-
ба — вони все бачать. 

Василь МАРТИНЮК



Моє Причастя

Духовні пошуки

Особливий обряд
Говорити про Причастя досить 

складно. Напевно, тому, що це — 
Таїнство. А таїнство неможливо до-
стеменно пояснити, розкласти по 
полицях. Це водночас щось сокро-
венне, що кожен переживає по-
своєму, і щось колективне, що ро-
бить общину одним цілим. Одним 
словом — таїнство…

Але не говорити про Причастя — 
неможливо. І не лише тому, що це до-
сить важлива частина життя Церкви, 
а особливо тому, що Вечеря Господ-
ня, як і будь-який видимий обряд, 
ризикує втратити в свідомості людей 
свій внутрішній зміст і перетворитися 
на чергову мертву традицію. «А да-
лі, коли ви збираєтесь разом, то не 
на те, щоб їсти Господню Вечерю», 
— каже апостол Павло (1Кор.11:20). 
У іншому перекладі — «…ви збирає-
теся так, що це не значить їсти Гос-
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подню Вечерю». Що ж тоді значить 
Причастя і чи не розходиться моє ро-
зуміння цієї Заповіді з її біблійним 
контекстом? Постарайтеся подумки 
відповісти на це питання — і зрозумі-
єте, наскільки конкретним є поняття 
Причастя особисто для вас.

Приклади проведення Причастя 
знаходимо в Євангеліях, Діях святих 
апостолів та Посланнях. Хочу заува-
жити основну відмінність, яка кида-
ється в очі при порівнянні сучасного 
й першоапостольського підходу до 
«хліболамання». Тепер Вечеря Гос-
подня — це особливий день, до яко-
го треба по-особливому готуватися. 
Спробуймо уявити, як апостол Петро 
на черговому домашньому зібранні 
перших віруючих оголошує: «Брати 
та сестри, наступного зібрання ми 
матимемо Спомин смерті Господа 
нашого Ісуса Христа. Будемо в пості 
й молитві готувати власні серця!» 

По-перше, так у принципі не могло 
бути, адже в перших християн кож-
не зібрання було «хліболаманням»: 
«І кожного дня перебували вони од-
нодушно у храмі, і, ломлячи хліб по 
домах, поживу приймали із радістю 
та в сердечній простоті» (Дiї.2:46). 
Це не був один винятковий день 
на місяць, коли потрібно «особли-
во освятитися», а щоденний спосіб 
життя. Зібрання перших християн 
скоріше можна уявити як невиму-
шене спілкування, під час якого в 
обов’язковому порядку здійснюва-
лася Вечеря Господня. При чому Ве-
черя була вечерею в прямому зна-
ченні — люди споживали їжу, яку 
самі ж приносили. Одна з цілей — 
щоб більш забезпечені могли по-
ділитися з убогими. «Ось тому, мої 
браття, сходячись на поживу, чекай-
те один одного», — благає апостол 
Павло (1Кор.11:33).



що стала можливою через кров і 
тіло Ісуса Христа. Такою була Таєм-
на Вечеря Божого Сина з найближ-
чими учнями. Такими були зустрі-
чі перших християн по домах. Чим 
більше надається певним дійствам 
винятковості, тим швидше вони пе-
ретворюються на обрядовість. Чим 
більше простоти й невимушеності, 
тим більше життя! Адже найголо-
вніше — те, що відбувається всере-
дині нас під час зовнішнього обряду! 

Можливо, сучасна практика про-
ведення Вечері Господньої певною 
мірою виправдана вимогами епо-
хи… Та, на мою думку, на два її суттє-
вих недоліки просто неможливо не 
звернути увагу. По-перше: винятко-
вість дня Причастя й потреба «осо-
бливої підготовки» часто змушує 
людей не брати участі в Заповіді, 
адже вони не відчувають себе до-
статньо «освяченими» й «підготова-
ними». Цю проблему я хочу окремо 
розглянути нижче. По-друге: у сві-
домості людей відкладається на-
ступна схема: «Цілий місяць можна 
жити як заманеться, потім, за кіль-
ка днів до Заповіді, у всьому пока-
ятися, посповідатися, «освятитися», 
прийняти Причастя, і — знову мож-
на розслабитися на цілий місяць!» 
Це інша крайність.

Що значить Причастя?
Пам’ятаю, щойно ставши час-

тиною церкви й отримавши право 
причащатися, я зіткнувся з сильною 
внутрішньою боротьбою. Мене по-
стійно мучили питання: «Що відбу-
вається в мені, коли я приймаю хліб 
і вино? Це просто візуальний сим-
вол тіла й крові, чи щось більше? Чи 
усвідомлюю я справжню суть При-
частя? Чи правильно все роблю? 
Адже, в іншому разі, можу прийня-
ти Заповідь собі на осуд…»

На жаль, я не чув чіткого вчен-
ня про «хліболамання». Навпаки, 
із кафедри лунали настільки роз-
миті фрази, що складалося вра-
ження: проповідники розуміють 
не більше за мене. А після пропо-
відей залишалося тільки відчуття, 
що ти «недостойний» і «недостат-
ньо святий»… Невже я прийшов до 
Бога, щоб постійно жити з почуттям 
вини?! Вихід був один — самотуж-
ки пізнавати суть Господньої Вече-

рі через дослідження Божого Сло-
ва. Саме тому я назвав статтю «Моє 
причастя» — це мої особисті духо-
вні пошуки, висновки, які зробив 
особисто для себе і в яких на цей 
час переконаний. 

Ми живемо в пору підробок, ко-
ли все частіше форма розходиться 
зі змістом. І гарне зовнішнє оформ-
лення не означає якісного наповне-
ння. Напис «Апельсиновий сік» не 
значить, що в ньому є апельсини. 
Привітна усмішка не значить, що 
вам справді раді. Покаяння біля ка-
федри не значить народження зго-
ри. Апостол Павло пише, що спожи-
вання хліба й вина — ще не значить 
їсти Господню Вечерю.

Відповідаючи на питання: «А що 
ж значить їсти Господню Вечерю?», 
я виокремив для себе чотири тези, 
на яких зосереджуюся кожного ра-
зу, приймаючи Заповідь. Ось вони:

1. Найперше і головне: Причастя 
— це символ перебування в Хрис-
ті: «Хто тіло Моє споживає та кров 
Мою п’є, той в Мені перебуває, а Я в 
ньому» (Iв.6:56).

Ось тут і починається відповідь 
на проблему «достойної» чи «недо-
стойної» участі. Здебільшого людина 
думає так: «Якщо буду «достойний» 
(тобто достатньо святий), то при-
йму Заповідь — і буду мати життя». 
Але таке мислення заводить в тупик, 
адже без Божої благодаті я ніколи 
не зможу стати достатньо святим. Я 
потребую Божої благодаті (проявом 
якої і є Вечеря Господня), щоб бу-
ти «достойним», але… не приймаю 
Вечері Господньої, бо — «недостой-
ний»! Виходить замкнуте коло.

Я переконаний: тіло й кров Ісуса 
Христа — якраз і дають мені й пра-
ведність, і вічне життя. Праведність 
— це не те, за що дається вічне жит-
тя, це дар, так само, як і вічне життя. 
Якщо я не приймаю, бо не вважаю 
себе достойним, — сам себе ставлю 
в тупик і позбавляю життя. «Хто має 
Сина, той має життя; хто не має Сина 
Божого, той не має життя» (1Iв.5:12).

Ви можете мені заперечити, за-
питавши: «А від чого тоді застерігає 
апостол Павло?» Можливо, це вас 
здивує, але в Євангелії немає жод-
ного місця, яке б говорило, що мож-
на не приймати Причастя. Але про 
це — нижче.

Відповідно, ніде в Писанні не 
вказано, що до Господньої Вечері 
треба якось по-особливому готува-
тися, «освячуватися». Щодо цього 
вжите тільки одне слово — «випро-
бовувати» (себе). Причому, з кон-
тексту — воно швидше стосується 
перевірки не на гріховність (що, зви-
чайно, ніколи не зайве), а на глиби-
ну усвідомлення жертви Ісуса Хрис-
та й посвяти Йому. Якщо вже й гово-
рити про «готовність» до Причастя, 
то можна вивести таке правило: «Те, 
наскільки довгий час мені потрібен, 
щоб підготуватися, показує, наскіль-
ки в мене близькі стосунки з Богом». 
Вечеря — символ сокровенного 
спілкування. Чи потрібна особлива 
підготовка до зустрічі з близькими 
друзями, рідними? Звичайно, ні! А 
от йдучи до «чужих», або людей, із 
якими були втрачені стосунки, під-
бираємо слова, намагаємося якнай-
краще виглядати й т. ін. Якось я зу-
стрів у місті чоловіка з іншої церкви, 
який недавно навернувся до Бога. 
Виявилося, що він якраз прямує в 
дім до своєї дружини й дітей, яких 
залишив дуже давно. Пам’ятаю, із 
яким хвилюванням він розповідав 
про підготовку до цієї зустрічі… На-
певно, щось подібне переживав 
блудний син із притчі Ісуса Христа: 
«Стільки років минуло… Чи прийме 
мене мій батько? Чи дозволить ста-
ти бодай рабом у своєму домі? Чи 
пробачить?» Отож, якщо я спілкую-
ся з Богом щодня, Причастя не бу-
де якимось особливим визначним 
днем, а просто черговою приємною 
зустріччю з Небесним Отцем. Що ж 
до слова «випробовувати» (себе), 
то я розумію його так: «Проаналізуй 
себе: наскільки ти усвідомлюєш, що 
відбувається між тобою і Богом під 
час Причастя. Чи не стало воно для 
тебе порожнім обрядом?» Але про 
це — трохи пізніше.

Ісус сказав: «Як хто любить Ме-
не, той слово Моє берегтиме, і 
Отець Мій полюбить його, і Ми 
прийдемо до нього, і оселю закла-
демо в нього» (Iв.14:23). І: «Ось Я 
стою під дверима та стукаю: ко-
ли хто почує Мій голос і двері від-
чинить, Я до нього ввійду, і буду 
вечеряти з ним, а він зо Мною» 
(Об.3:20). Ось вона — Господня Ве-
черя, тиха розмова людини і Бога, 



2. По-друге, Причастя — це 
оновлення пам’яті про жертву 
Христа: «Узявши ж хліб і вчинивши 
подяку, поламав і дав їм, проказу-
ючи: «Це тіло Моє, що за вас відда-
ється. Це чиніть на спомин про Ме-
не!» (Лк.22:19).

Людська пам’ять має властивість 
притуплятися. Навіть найважливіші 
події з часом втрачають чіткість, сві-
жість. Часто повторювані дії стають 
звичкою. Про багато речей Господь 
змушений нагадувати Своєму наро-
дові: «Пам’ятайте той день, коли ви 
вийшли з Єгипту, із дому рабства!» 
(2М.13:3); «Пам’ятайте про чуда Йо-
го, які Він учинив, про ознаки Йо-
го та про присуди уст Його» (1Хр. 
16:12); «Пам’ятайте про Лотову дру-
жину!» (Лк.17:32); «Пам’ятай про Іс-
уса Христа з насіння Давидового, що 
воскрес із мертвих, за моєю Єванге-
лією» (2Тим.2:8); «Пам’ятай, звідки 
ти впав, і покайся, і вчинки давніші 
роби» (Об.2:5) і т. ін. Чи не тому в 
Біблії ціла книга — Повторення За-
кону?

Відомо, що найсильніше діє ві-
зуальна пам’ять. Тому, попри клю-
чову важливість внутрішнього зміс-
ту, найважливіші духовні дії й іс-
тини Господь закарбував у вигляді 
зовнішніх проявів. Силою образів, 
символів Причастя нагадує нам про 
головне. Ламається хліб — і перед 
нашими очима преторій. Бичі ля-
гають на тіло Ісуса, рвучи його на 
шматки… Ллється вино — а ми бачи-
мо Голгофу. Кров тече з ран Божого 
Сина… Ми простягаємо руку й бере-
мо шматочок хліба, робимо ковток 
із чаші — приймаємо Його жертву, 
а в ній — прощення, зцілення, вічне 
життя.

От ми й повернулися до пробле-
ми «недостойної участі». Уважно 
перечитавши 1Кор.11:21-34 і не ви-
риваючи з контексту уривку: «Нехай 
же людина випробовує себе, і так 
нехай хліб їсть і з чаші хай п’є. Бо хто 
їсть і п’є негідно, не розважаючи про 
тіло, той суд собі їсть і п’є!», неваж-
ко помітити, що має на увазі автор. 
Коринфська церква — оригінальний 
приклад живої, динамічної, хоча все 
ще дуже недосконалої общини. І тут 
якраз йдеться про один із моментів, 
який критикує апостол Павло (а він 
писав послання, здебільшого, у від-

повідь на конкретні проблеми). Схо-
дячись на щоденні зібрання, христи-
яни якраз і стали забувати про вну-
трішню суть сокровенного єднання 
Господньої Вечері. Кожен спішив 
з’їсти власну вечерю, убогі лишали-
ся ні з чим, люди навіть не чекали 
один одного, зводячи жертву спіль-
ності нанівець. Що значить у цьому 
контексті «недостойно приймати»? 
Дуже просто: споживати їжу, навіть 
не згадуючи про жертву Христа, не 
усвідомлюючи значення символів, 
забувши про любов до ближнього 
як основу Ісусового вчення. Не роз-
думуючи — тобто не маючи перед 
очима збитого тіла й пролитої кро-
ві… А коли людина не судить (не 
аналізує) саму себе й не відчуває 
потреби в Христі, наслідок один — 
Божий осуд!

А тепер основне запитання: чи є 
хоч одне слово про те, щоб не брати 
участі в причасті? Жодного! Апостол 
не каже: «Якщо не достойні, не при-
ймайте», його думка: «Приймайте 
й приймайте достойно! Приймайте 
з покаянням, роздумами, усвідом-
ленням того, що Ісус зробив для 
вас, приймайте, щоб мати життя!» 
Якщо в мене щире серце і я не по-
годжуюся, а борюся з гріхом — не 
буду осуджений. Приймаючи тіло й 
кров, цим самим кажу, що відкидаю 
гріх і хочу перебувати в Христі. Я ро-
блю крок до Христа! Якщо ж не беру 
участі — я ніби тимчасово, та все ж 
погоджуюся зі своїм станом, відтя-
гую рішення, даю собі шанс ще тро-
хи побути в гріху. Цим самим я ка-
жу, що поки що не буду перебувати 
в Христі, щоб Він звільнив мене від 
гріха і дав життя. Я роблю крок на-
зад, від Христа, відкидаю Божу бла-
годать! Подібна проблема була в га-
латів, до яких звертається апостол: 
«Божої благодаті я не відкидаю. Бо 
коли набувається правда Законом, 
то надармо Христос був умер!» 
(Гал.2:21). На жаль, багато людей не 
беруть участі у Вечері Господній са-
ме тому, що потрапили в пастку За-
кону й намагаються самостійно до-
сягнути праведності.

3. Третя думка: Причастя — це 
переживання єдності з Церквою: 
«А ту славу, що дав Ти Мені, Я їм пе-
редав, щоб єдине були, як єдине і 
Ми» (Iв.17:22). Такою була молитва 

Ісуса Христа під час Таємної Вечері. 
Перед тим Він сказав, що настав час 
прославитися Сину Божому, оче-
видно, передбачаючи власні страж-
дання й хресну смерть. І цю славу 
— славу тіла й крові — Він передав 
нам, щоб ми були єдине.

Я дуже люблю цю пісню Івана 
Проханова: «Здесь мы слышим го-
лос Бога: «Зерен много, хлеб один, 
одна чаша, капель много, Вы одно, 
– как Я один»… На мій погляд, вона 
найкраще передає суть цього над-
природного єднання у Святому Ду-
сі. Чи згідні ви, що на служіннях ми 
часто зміцняємося не стільки через 
проповіді, як через те, що бачимо 
один одного, спілкуємося, молимо-
ся разом? Саме про це каже апостол 
Павло в наступному розділі: «Ми всі 
одним Духом охрищені в тіло одне. 
Отож, тепер членів багато, та тіло 
одне» (1Кор.12:13,20).

Не випадково структура церкви 
порівнюється з будовою тіла. Усі ор-
гани в тілі по-суті служать одне од-
ному собі на збиток. Серце пере-
качує кров, воно зношується, зате 
решта органів мають поживні ре-
човини. Шлунок перетравлює їжу, 
він жертвує собою, щоб забезпечи-
ти всіх необхідною енергією. Уявімо 
собі орган-егоїст, який сказав: «На-
віщо мені тіло, я й сам по собі чудо-
во проживу!» Не мине й години, як 
він помре. Так і християнин духовно 
помирає поза церквою. Ми потре-
буємо сокровенного єднання в Дусі 
Святому, як повітря й води!

4. Четверта теза: Причастя — це 
євангелізація: «Бо кожного разу, як 
будете їсти цей хліб та чашу цю пити, 
смерть Господню звіщаєте, аж доки 
Він прийде» (1Кор.11:26).

Що тут додати? Кажуть: «Кра-
ще один раз побачити, ніж сто разів 
почути» — а під час Заповіді якраз 
і промовляють візуальні символи. 
Крім того, мені здається, якщо поза-
церковна людина відчує атмосферу 
справжньої любові та єдності, які ма-
ли б панувати в церкві особливо під 
час Господньої Вечері, то це подіє на 
неї сильніше за будь-яку проповідь!

На цьому стою!
Чудово розумію, що я, як і будь-

яка людина, можу в чомусь помиля-
тися. Але це пізнання для мене осо-



бливо цінне, тому що воно — моє. 
Воно вийшло з напружених моли-
товних пошуків і боротьби. Це — моє 
Причастя! Ділюся цими думками не 
для того, щоб читач прийняв їх як ін-
струкцію до дій, а для того, щоб на-
дихнути кожного на власні роздуми, 
пошуки й висновки. Бо в кожного з 
вас має бути — ваше Причастя!

Люблю згадувати першу у світі 
Вечерю Господню — Ісус із учнями 
в горниці. Там було справжнє сокро-
венне спілкування — зібрані тільки 
найближчі. Там відкривалися таєм-
ниці пізнання Бога. Там Ісус зміцняв 
і надихав Своїх учнів. Там був пока-
заний зразок покори через омиван-
ня ніг. Там відкривалося майбутнє. 
Там виявлялися глибини серця, при-

Гетсиманські лани

Втома стікала потом з чола,
Сльози котилися насінинами...
Невже не зародить рілля
Виборознена колінами?!

Не плугами, не ралами, ні ―
Ко – лі – на – ми!
Щоби вирости озимині ―
Там, за довгими зимами...

Падала кров рубінами на
Діаманти роси чудесної.
І дзвеніло, і йшла луна,
Як розмова земних з небесними.

Інші спали і бачили сни:
Хтось молився за їхніми спинами ―
На колінах, що в землю вросли
Коріннями!

Ну а ми? А ми? А що ж ми?
А то ж ми й проросли стеблинами!
Ми ― засіяні тими слізьми
Невинними!

Проросли гетсиманські лани,
Зародили блискучими перлами!
Під зоряним небом весни
Завмерли ми...

Дмитро ДОВБУШ

1

ховані мотиви. Там був виявлений 
зрадник, який, зрештою, залишив 
горницю. До речі, якраз Юдине При-
частя й може служити прикладом 
недостойної участі — коли людина, 
яка свідомо грішить і не збирається 
каятися, приймає з рук Ісуса шматок 
хліба, це виглядає цинічно до блюз-
нірства. «За тим же куском тоді в 
нього ввійшов сатана» (Iв.13:27).

Коли я приймаю причастя, нама-
гаюся перш за все глибоко усвідо-
мити, що зробив для мене особисто 
Ісус, і дякую Йому від щирого серця. 
Я приймаю вірою, беручи хліб і ви-
но, що я спасенний і живий завдяки 
Його жертві. Я каюся і відрікаюся від 
усякого гріха, але концентруюся не 
на гріхах, а на Ісусі Христі. Я намага-

юся глибше зрозуміти Бога і Його ха-
рактер. Я перевіряю власні стосунки 
з церквою — чи немає перешкод, 
щоб пережити єдність?

Я завжди буду приймати При-
частя: тому що хоч і маю багато не-
доліків, але не погоджуюся з ними і 
своєю участю в Заповіді ще раз за-
являю, що борюся з ними; тому що 
в крові Ісуса є перемога над гріхом; 
тому що це дійство освіжає в мо-
їй пам’яті жертву Ісуса й дозволяє 
пізнати її ще глибше; тому що так я 
підтримую зв’язок з Тілом Христо-
вим; тому що цим я розказую іншим 
людям про смерть і скорий прихід 
Христа; тому що Сам Бог сказав так 
робити. Це те, на чому я стою!



Етнос і міжкультурні 
відносини

Богословські роздуми

«І нову пісню співають вони, промовляючи: «Ти до-
стойний узяти цю книгу, і розкрити печатки її, бо Ти був 
заколений, і кров’ю Своєю Ти викупив людей Богові з уся-

кого племени, і язика, і народу, і люду» (Об.5:9).
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Історія людства почалася зі ство-
рення перших людей — Адама і 
Єви (див. 1М.1:27). Біблійні родо-
води показують, як потім з одного 
сімейства вийшли роди й племена, 
а з них утворилися народи.

Нащадки першої людини стрім-
ко розмножувалися, але через їх-
ні вчинки, які були злом в Божих 
очах (див. 1М.6:5), Творцеві знову 
довелося почати людський рід від 
праведника Ноя і його сім’ї (див. 
1М.9:1). Незабаром його нащадки 
наповнили «острови народів у їх-
ніх краях, кожний за мовою своєю, 
за своїми родами, у народах своїх» 
(1М.10:5).

Згідно з Першою книгою Мойсе-
євою, понад чотири тисячі років то-
му люди жили в басейні річок Тигру 
й Євфрату, і в той час на землі ви-
користовувалася лише «одна мова 
та слова одні» (1М.11:1). Земля цих 
місць була плідною, люди жили в 
достатку, тому дуже загордилися 
й вирішили побудувати вежу аж до 
небес. Її будували не тому, що хоті-
ли дістатися туди, але для того, щоб 
здійснити пихаті фантазії людсько-
го серця, створити собі ім’я й сфор-
мувати центр, який би перешко-
джав їхній роздробленості.

Богу не сподобався план пиха-
тих людей, бо людина, отримавши 
владу, відразу стала б зловживати 
нею, тому Господь змішав їхні мови 
(див. 1М.11:6-7). Прагнення людей 
до самоствердження й небажання 
розсіюватися явно суперечили волі 
Бога, Який створив їх для розмно-
ження й наповнення землі. Уривок 
із Повторення Закону, 32:8, свід-
чить про те, що поділ людства на 
народи був частиною божествен-
ного задуму.

Народи землі
Саме народи — головне бого-

словське й місіонерське поняття Бі-
блії. Автори Старого Заповіту, вико-
ристовуючи слово «народи», мали 
на увазі людей, які не знають Бо-
га. Це поняття не використовуєть-
ся в політичному сенсі, щоб позна-
чити різні країни й держави. Наро-
ди протиставляються ізраїльтянам, 
єдиному народу з усіх племен зем-
них, якого знає Бог.

Інші народи також були покли-

кані на служіння, лише їхні відноси-
ни з Богом не скріплювалися заві-
том. Поняття «язичники» викорис-
товувалося як негативне протистав-
лення поняттю «народ Божий», 
хоча язичники також належать Бо-
гові. Ізраїль був пов’язаний з Богом 
особливими відносинами, які скрі-
плював договір завіту. Зовсім інша 
справа з рештою народів: Бог може 
їх обрати для виконання якогось за-
вдання, але це не означає наділен-
ня привілеями. Ассирійці, халдеї 
або будь-які інші народи можуть 
бути покликані Богом з будь-якого 
кінця землі, щоб виконати Його 
волю (див. 1Хр.5:26; 2Хр.36:22). У 
Біблії йдеться про несвідоме слу-
жіння народів, особливо в тих ви-
падках, коли Ізраїль з якої-небудь 
причини не міг виконати Божого 
доручення. Коли Його народ збочу-
вав з істинного шляху, відбувалося 
таке: «Господь нанесе на тебе на-
род іздалека, з кінця землі, так, як 
летить орел, народ, що мови його 
ти не розумієш… І він буде обляга-
ти тебе в усіх твоїх брамах…» (5М. 
28:49,52).

Обраний народ
Утворивши народи, наділивши 

їх мовою й територією, Бог сотво-
рив із них ще один народ, який стає 
провідником Його благословення й 
служителем іншим народам. Завіт, 
який Бог уклав з усім людством че-
рез Ноя (див. 1М.9), а потім задля 
спасіння всіх народів — через Ав-
раама (див. 1М.12:1-3) і який потім 
відновив і назавжди скріпив жерт-
вою Ісуса Христа (див. 1Кор.11:25), 
є завітом вільної, безумовної бла-
годаті. Але наміри Господа — перш 
за все розкрити світові значення 
завіту з Ізраїлем (див. 1М.12:3). 
Тобто, Господь обрав Авраама для 
блага всіх народів землі. Значення 
обіцянки «в тобі благословляться 
всі народи» зберігається і в Новому 
Заповіті (див. Гал.3:6-8).

Обрання Ізраїлю не означає, що 
Бог проявляє прихильність до од-
ного народу за рахунок інших (див. 
5М.7:6-8;28:10; Ам.3:2).

Колись Бог обрав один народ 
(в минулому рабів, які поклоняли-
ся ідолам) з-поміж багатьох інших, 
щоб покласти на нього обов’язок 

служити цим народам. Інші народи 
для Бога не другорядні: навпаки, 
вони головний об’єкт Його турбо-
ти й дій. Бог відкрив Себе Ізраїлю, 
щоб всі народи могли почути Його 
об’явлення. Якщо Його народ і за-
ймає особливе місце серед інших 
(див. 2М.19; 5М.7), то лише тому, 
що через Ізраїль Бог прагне про-
класти дорогу до досягнення Сво-
го задуму, який стосується всіх на-
родів. Бог закликає Ізраїль до слу-
жіння старозаповітним язичникам 
і хоче, щоб через Нього всі народи 
дізналися про Творця. Ізраїль обра-
ний Богом, щоб бути проповідни-
ком, прикладом, пророком і свяще-
ником для всіх народів (1М.12:2).

Хибне розуміння вибраності
Але, на жаль, Ізраїль не пра-

вильно зрозумів свою вибраність. 
Цей народ завіт з Богом чомусь 
розглядав як якийсь привілей, а не 
як відповідальність привести інші 
народи до завіту з Творцем.

Неправильна інтерпретація ідеї 
вибраності переслідувала також 
й інших людей і набувала різних 
форм в історії. Наприклад, форми 
нацистської теорії «арійської на-
ції». Згідно з модними на рубежі 
XIX-XX століть теоріями, які згодом 
лягли в основу нацистської ідеоло-
гії, прабатьківщиною «арійців» (ін-
доєвропейців) є Північна Європа, і 
саме там зберігся найбільш «чис-
тий арійський расовий тип», тоді 
як жителі інших країн є плодом змі-
шування «арійців» з аборигенами. 
Звідси випливав висновок про ра-
сову перевагу жителів Північної Єв-
ропи, які начебто є найбільш чис-
тими і досконалими носіями «арій-
ського духу» (якому, в свою чергу, 
приписувалися всі досягнення єв-
ропейської культури). «Арійська 
раса» протиставлялася «семітській 
расі» в особі насамперед євреїв, 
звідси й термін «антисемітизм». 
При цьому «семітській расі» при-
писувалися лише негативні риси, 
які робили її прямою протилежніс-
тю «арійській».

Також потрібно згадати спотво-
рену форму вибраності в теорії «ро-
сійського світу». Дана геополітич-
на концепція, яка визначається як 
спільний «цивілізаційний простір», 



має спільну історичну пам’ять, ре-
лігію й спільні погляди на суспіль-
ний розвиток. «Російський світ» 
— ідеологічна основа для геополі-
тичного новоутворення «Євразій-
ського Союзу», тобто реставрації 
колишнього СРСР в нових умовах. 
Насправді, ця ідея ґрунтується на 
основі, яка не має нічого спільного 
ні з Церквою, ні з історією.

Ідея вибраності в Божому розу-
мінні полягає не в підпорядкуванні 
інших, а в служінні їм. Блаженний 
Августин, наприклад, користував-
ся таким принципом у стосунках з 
людьми: «У головному — єдність, 
у другорядному — свобода, у всьо-
му — любов». Носії помилкової ідеї 
вибраності користуються, на жаль, 
іншими принципами. І тому в наш 
час вже виконуються слова Писан-
ня: «Бо повстане народ на народ, 
і царство на царство» (Мт.24:7), і в 
цих процесах навіть беруть участь 
люди, які називають себе христи-
янами. Політики, прикриваючись 
релігійними словами, задоволь-
няють власний інтерес на етнічних 
проблемах, які дійсно є. У багатьох 
країнах Африки є етнічні протисто-
яння, оскільки офіційні кордони 
часто не відповідають потребам 
місцевих жителів. У зв’язку з цим 
всілякі зіткнення й навіть грома-
дянські війни не рідкісні на мате-
рику.

Такі ж конфлікти ми бачимо 
на Близькому й Середньому Схо-
ді, і в Східній Європі, так званому 
слов’янському світі, який також не 
однорідний.

Місіонерський задум Бога для 
всіх народів

Спочатку Ізраїль, а потім і Церк-
ва, не розуміли свою роль в місіо-
нерському плані Бога так, як розу-
мів її Він. А Творець піклується про 
весь світ. У кінцевому результа-
ті все, що робить Бог, спрямовано 
на спасіння людей. Факт обрання 
Ізраїлю не означав відкинення ін-
ших народів (див. Іс.19:24-25). Для 
язичників також є можливість бути 
прийнятими до обраного народу й 
розділити з ним божественну бла-
годать.

Ще Старий Заповіт підкреслює, 
що Бог — Господь усіх народів (див. 

2Цар.19:15; Пс.23:1;66:4), і проро-
ки провіщали час, коли всі народи 
попрямують до Господа (див. Іс.2:2-
4;60).

Ісус Христос передбачав подаль-
ше навернення інших народів і зро-
бив це навернення можливим під 
час Свого земного служіння. Турбо-
та Христа про інші народи прояв-
ляється в Його вченні. Те, що язич-
ники завжди були включені в план 
спасіння, виявляється вже в Його 
першій промові (див. Лк.4). Притчі 
Спасителя говорять про те ж, а Його 
мученицька смерть стала жертвою 
за гріхи всього світу (див. Ів.1:29). 
Ісус спростовує переконання юде-
їв у тому, що приналежність до на-
роду Авраама може врятувати лю-
дину від пекла (див. Лк.16:26). На-
впаки, Христос постійно закликає 
Свій народ до покаяння. У пропо-
відях Він стверджує, що в останні 
судні часи відмінність між Ізраїлем 
і язичницькими народами буде 
стерта (див. Лк.10:30-37; Лк.17:11-
19; Мт.8:5-13; Мт.25:31-46; Ів.4:46-
53). Хоча Син Божий прийшов у світ 
в історичному контексті Ізраїлю, та 
метою Його місії був увесь світ.

Велике доручення Церкви
Воскреслий Христос перекрес-

лив неправдиву інтерпретацію 
вибраності Ізраїлю, коли заповів 
Церкві «йти і навчати всі народи» 
(Мт.28:19-20). Велике доручення — 
це поворотний момент історії на-
родів землі. Учням доведеться сві-
домо подолати кордони Ізраїлю, 
щоб виконати цей наказ. А День 
П’ятидесятниці став моментом, ко-
ли було знято питання про вибра-
ність одного народу.

Отже, ми бачимо, що Ізраїль і 
Церква — дві відмінні сутності. Із-
раїль — це народ, Церква — це ті-
ло з осіб, покликаних з усіх наро-
дів. Вона була задумана як вселен-
ський організм.

Згідно з Новим Заповітом, Церк-
ва послана в світ у силі Святого Ду-
ха для настанови народів у христи-
янській вірі (див. Ів.20:21). Добра 
Новина повинна насаджуватися 
серед язичницьких народів, щоб 
Церква могла з’явитися на місцево-
му ґрунті й володіти всіма рисами, 
які визначив для неї Христос. Су-

часна Церква, яка є духовним Ізра-
їлем, несе на собі вибраність в мі-
сіонерському плані. Вибрані люди 
повинні жити в культурі свого наро-
ду, але бути вище від цієї культури 
(див. Ів.17:15).

Роль особистості в Церкві
У результаті християнської місії 

в різних народах з’являються об-
рані Богом люди, які згодом впли-
вають на народ і його язичниць-
ку культуру. За час свого існування 
Церква намагалася ідентифікувати 
поняття «світ», щоб точно виконати 
постанову Ісуса Христа «не любити 
світу, ані того, що в світі» (1Ів.2:15). 
Але індивід, як представник наро-
ду, житиме під впливом культури 
цього народу. Як же йому бути?

На прикладі ставлення Ісуса 
Христа до культурного укладу жит-
тя свого народу ми отримаємо 
відповідь на це питання. З одно-
го боку, Христос направляє люди-
ну до Бога, відводячи її від усього 
тимчасового плюралізму культури. 
Однак, з іншого боку, сам Син Бо-
жий був дитям релігійної культури; 
Він посилає своїх учнів пасти своїх 
овець, а це неможливо виконати 
без праці культури.

Церква покликана взаємодіяти 
зі світом — нести Добру Новину. 
Рання Церква, наприклад, заборо-
няла своїм віруючим слідувати за 
язичницькими обрядами римсько-
го суспільства, але не забороняла 
підтримувати стосунки з сусідами-
язичниками. У той час християн-
ські принципи не дозволяли відвід-
увати язичницькі театри, стадіони, 
ігрища й храми, тому що культура 
Римської імперії була язичницькою 
й антихристиянською.

Але фактично апостол Павло до-
пускає наявність тісних контактів з 
невіруючими, якщо вони не змушу-
ють людину жертвувати християн-
ськими принципами (див. 1Кор.5:9-
10). Апостол Павло ідентифікує два 
поняття — культуру гріховну й куль-
туру національну. Він закликає уни-
кати будь-яких дій, які могли б роз-
глядатися як ідолопоклонство або 
язичницький перелюб. Християнин 
не повинен робити те, що може 
нашкодити Тілу Христа, відверну-
ти людей від Господа чи спокусити 



християн (див. 1Кор.8:13). Але він 
може підтримувати відносини з не-
віруючими, маючи єдине на меті — 
привести їх до покаяння.

Культурний конфлікт буде за-
вжди в процесі євангелізації сус-
пільства. Але Церкві, як обраному 
народу Божому, і кожному індиві-
ду, який до неї належить, потріб-
но долати культурні та етнічні від-
мінності місіонерським покликан-
ням і універсальністю Євангелії. 
Біблія свідчить про Христа, що Він 
«кров’ю Своєю… викупив людей 
Богові з усякого племени, і язика, і 
народу, і люду…» (Об.5:9).

Церква на землі росте за раху-
нок навернених язичників із різних 
народів. І цей процес буде тривати 
до тих пір, поки в Церкву не «уві-
йде повне число язичників», а від 
народу Ізраїля не відійде духовна 
сліпота і цей народ не прийде, на-
решті, до визнання свого Месії 
(див. Рим.11:16-27; 2Кор.3:14-16). 
І буде «одне стадо і один пастир» 
(Ів.10:16).

У своєму видінні Іван Богослов 
споглядав Новий Єрусалим, на во-
ротах якого написані імена дванад-
цяти колін Ізраїлю. Між Ізраїлем 
і Церквою немає поділу, і дванад-
цять підвалин з дванадцятьма іме-
нами апостолів вказують, що місто 
є останнім притулком, домом і для 
Ізраїлю, і для Церкви. Адже в су-
купності вони являють собою єди-
не велике тіло, що складається з 
викупленого Богом народу (див. 
Об.21:12,14).

На Небесах віруючі з усіх наро-
дів будуть ходити в світлі перед Гос-
подом (див. Об.22:2). «Одне ста-
до» буде єдиним народом з одним 
серцем, одними прагненнями й 
однією культурою. Спасенні люди 
будуть розуміти один одного й за-
йматися спільною справою: спілку-
ватися й будувати дружбу з іншими 
віруючими (див. Ів.4:2), поклоняти-
ся й співати (див. Пс.86; Об.14:2-3), 
виконувати певні завдання (див. 
Лк.19:17), пити та їсти разом (див. 
Лк.14:15; Об.22:2) і т. ін.

Богдан ГАЛЮК,
докторант богослов’я,

секретар відділу освіти ЦХВЄУ

Притча про
хороше
і погане 
місто

Єврейська притча

Сивочолий старець сидів  біля оазису при в’їзді в місто. 
До нього підійшов новоприбулий юнак і запитав:
— Я жодного разу не бував тут. Які люди живуть в цьому місті?
Старий чоловік відповів йому питанням:
— А які люди були в тому місті, з якого ти приїхав?
— О, там були егоїстичні і злі люди! Саме тому я з радістю по-

їхав звідти…
— Тут ти зустрінеш точнісінько таких же, — відповів йому ді-

дусь.
Трохи згодом до міста під’їхав інших хлопець. Порівнявшись із 

оазисом, він поставив подібне питання:
— Я щойно приїхав. Скажи, батьку, які люди живуть в цьому 

місті?
Старець відповів так само:
— А скажи, синку, як поводили себе люди в тому місті, звідки 

ти їдеш?
— В моєму місті — добрі, гостинні і благородні мешканці! У ме-

не там залишилося багато друзів, і мені було нелегко з ними роз-
лучатися…

— Тут ти знайдеш таких же, — відповів старий.
Купець, який неподалік поїв своїх верблюдів, чув обидві розмо-

ви. Коли дідусь знову залишився один, купець обурився:
— Чому ти дав дві абсолютно різні відповіді на одне і те ж пи-

тання?
— Синку, кожен носить свій світ у своєму серці. Хто не міг зна-

йти нічого хорошого в тому краї, звідки прийшов, тут тим більше не 
знайде. І навпаки, хто мав друзів в іншому місті, і тут знайде вірних 
і відданих людей. Адже оточуючі люди стають для нас тим, що ми 
самі знаходимо в них!



Підготовка до старості

Життєві поради

Корисна старість

Старість не для плакс і не для нюнь.
Старість для упевнених, сміливих.
Тільки на її наживку клюнь,
Так ураз залишишся без діла.

Тут заниє, там щось заболить,
І здолають лінощі й сонливість.
І з життєвих вилетиш орбіт,
Щоб вертітись в колах нещасливих.

Старість, втім, це дуже гарний вік,
Поле плодоносне і багате.
На життя поглянуть звіддалік  —
І життєвий досвід передати.

Старість — довгих днів твоїх свята,
Підсумок життєвої дороги,
Це зібрати мудрість по світах
У смиренні перед вічним Богом.

Сповнені небесних поривань, 
З Духом Божим ми навік злилися.
Твердо ставши, ждемо без вагань
Вічності омріяних світань…
Живемо ми — та не зажилися.

Віра КУШНІР,
переклад редакції



престарілих, хоспіс чи лікарня. 90% 
всіх людей мріють померти вдо-
ма. Але, за статистикою, у Німеччи-
ні 60% помирають у лікарнях і ще 
30% у домах престарілих чи хоспі-
сах. З досвіду я знаю, що коли в дім 
престарілих у Німеччині приходять 
практично здорові старші люди, то 
30-40% із них помирають протягом 
перших 3-4 місяців. Вони помира-
ють від туги, від того, що їх букваль-
но викинули з дому.

Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, 
наскільки вашим батькам важливо 
знати, що, коли вони будуть стари-
ми — ваш дім буде відкритим для 
них, що ви готові будете виділи-
ти їм найкращу кімнату, навіть го-
тові будете пожертвувати власною 
спальнею. Тому вже наперед ду-
маймо про те, де наші батьки бу-
дуть жити й помирати.

3. Медикаментозна терапія та 
реанімація. Нині медицина так роз-
вивається, що вона може протягом 
десятиліть підтримувати життя лю-
дини. Я доглядав за людьми, які 
багато років дихають лише з допо-
могою спеціального апарату, коли 
його відімкнути — людина одразу 
ж помре. Раніше такі люди поми-
рали одразу, тепер же вони живуть 
і живуть дуже довго. Тому старші 
люди повинні обговорити зі своїми 
дітьми, чи потрібно в них штучно 
підтримувати життя. Лікарі сьогод-
ні можуть зробити дуже багато, але 
потрібно чітко обговорити, до якої 
межі медична допомога прийнят-
на, а коли від неї слід відмовитися. 
Можливо, в Україні ще не так роз-
винена медицина, але з часом вона 
все одно досягне того ж рівня, що 
нині в Європі та Америці.

Але ще один момент, на якому я 
хочу загострити нашу увагу: люди-
на не повинна помирати в болю. І 
нині є безліч медикаментів, які зні-
мають біль. 

Підготовка до смерті
Латинське прислів’я гласить: 

«Mors certa hora іncerta», що зна-
чить «Смерть неминуча, але ми не 
знаємо часу її приходу».

Багато хто дивується, як я можу 
так прямо говорити про смерть. Це 
їх іноді навіть шокує. Проте за ро-
дом діяльності мені часто доводи-

лося сидіти біля помираючих лю-
дей, серед ночі телефонувати їхнім 
родичам і казати їм про смерть їх-
ніх батьків, про те, що вони пови-
нні робити в цьому випадку. Тому я 
усвідомлюю смерть як реальність і 
розумію, що до неї також треба го-
туватися.

Біблія свідчить: «Все до місця 
одного йде: все постало із пороху, 
і вернеться все знов до пороху...» 
(Екл.3:20). Чи хочемо ми цього, чи 
не хочемо, ми не оминемо цього.

У Посланні до римлян сказано: 
«Бо ніхто з нас не живе сам для се-
бе, і не вмирає ніхто сам для себе. 
Бо коли живемо — для Господа жи-
вемо, і коли вмираємо — для Гос-
пода вмираємо. І чи живемо, чи 
вмираємо — ми Господні!» (Рим. 
4:7-8). Послання до коринтян ще 
більш детально розкриває це: «Ко-
ли ми надіємося на Христа тільки в 
цьому житті, то ми найнещасніші 
від усіх людей!» (1Кор.15:19). Якщо 
ми неймовірно боїмося померти, 
то в нас проблема. Якщо чіпляємо-
ся за будь-яку соломинку, аби про-
довжити жити, то ми не довіряємо 
Христу.

Ми всі повинні вмерти: «І як 
людям призначено вмерти один 
раз, потім же суд» (Євр.9:27). Про-
те ми маємо надію, у якій запевняє 
нас Писання: «І Бог кожну сльозу з 
очей їхніх зітре, і не буде вже смер-
ти. Ані смутку, ані крику, ані болю 
вже не буде, бо перше минулося!» 
(Об.21:4). Але це чекає нас в небе-
сах. Проте, живучи на землі, ми по-
винні налаштуватися на те, що нас 
чекає смерть. І повинні бути гото-
вими до неї.

Ми маємо конкретні біблійні 
приклади щодо цього. Пам’ятаєте 
Єзекію, який попросив, щоб Бог дав 
йому трохи довше пожити. Але ми 
знаємо, що ці роки життя не поспри-
яли великому благословенню.  Тому 
якщо Бог щось призначив для нас, 
ми повинні бути готовими до цього.

Павло каже про себе: «Я змагав-
ся добрим змагом, свій біг закінчив, 
віру зберіг. Наостанку мені призна-
чається вінок праведности, якого 
мені того дня дасть Господь, Суддя 
праведний…» (2Тим.4:7-8). Він знав, 
що його служіння закінчилося, і був 
готовий померти. Мойсей також го-
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Біблія вчить нас (і ця заповідь 
усім відома): «Шануй свого бать-
ка та матір свою, [щоб добре вело-
ся тобі і] щоб довгі були твої дні на 
землі, яку Господь, Бог твій, дає то-
бі!» (2М.20:12). Нині на Заході цю 
заповідь обходять різними спосо-
бами. Проте вже євреї кілька тися-
чоліть тому знайшли шпарину, че-
рез яку обминали виконання цієї 
заповіді. І зробили це, опираючись 
на дуже благородні мотиви: «А ви 
кажете: Коли скаже хто батьку чи 
матері: «Корван, чи дар Богові те, 
чим би ти скористатись від мене 
хотів», то вже вільно йому не ро-
бити нічого для батька чи матері» 
(Мр.7:11-12). 

Євреї середнього віку повинні 
були відкладати певну суму для 
утримання своїх батьків у старості. 
Але вони брали ці гроші, відноси-
ли їх у храм і казали, що присвячу-
ють їх для храму. І, на їхню думку, 
оскільки вони віддали ці гроші на 
храм, то це знімало з них відпові-
дальність за утримання батьків. І 
Христос сказав, що така поведінка 
є великим злом — порушенням Бо-
жого Слова.

Нині люди середнього віку ма-
ють багато справ, займаються 
кар’єрою. Проте потрібно не забу-
вати, що догляд за старими бать-
ками — це наш святий обов’язок. 
Можливо, декому слід навіть за-
лишити роботу, щоб присвятити 
весь свій час догляду за батьками. 
Я знаю, як це складно, бо працював 
зі старшими людьми.  Але цього ви-
магає Божа справедливість.

Мене вразила одна фраза, яку я 
недавно почув: «Одна мати може 
доглядати за 10 дітьми, але іноді 
10 дітей не можуть доглянути одні-
єї матері». І це дуже печально, це 
трагедія, з якою ми стикаємося де-
далі частіше. Але хай не буде тако-
го серед нас, християн.

Отже, які питання постають пе-
ред людьми, котрі наближаються 
до похилого віку, які потрібно обго-
ворити зі своїми дітьми:

1. Де ви будете жити? Коли ваш 
вік перетинає 60-річну межу, ви по-
винні підняти це питання й обгово-
рити з дітьми. 

2. Місце смерті: дім, будинок 



тувався до смерті. Він передав слу-
жіння, написав Повторення Закону 
(нагадав Ізраїлю весь закон, який 
був даний йому Богом), а потім спо-
кійно пішов на гору помирати.

Які ж аспекти повинна включа-
ти в себе підготовка до смерті?

Передусім, це духовна підго-
товка. Вона включає в себе спові-
дання. Якщо ви відчуваєте в цьому 
потребу, то не відкладайте це на 
момент, коли смерть вже букваль-
но дихає вам в обличчя. Можливо, 
у той момент ви не зможете цього 
зробити. Чим конкретніше ми спо-
відуватимемося і чим частіше ми 
будемо це робити, тим легше нам 
буде жити. 

Друге, про що нам потрібно по-
думати, — це примирення. Знаю 
одного служителя, який дуже бага-
то послужив для Господа, але не зу-
мів побудувати стосунків з дітьми. 
Усі семеро його дітей відвернулися 
від Господа і зрештою віддали бать-
ка в дім престарілих. Ми багато з 
ним говорили про це й просили за-
телефонувати їм, щоб примиритися 
з ними, він відповідав нам: «Блуд-
них батьків немає. Є лише блудні 
діти. Я не буду цього робити». Та-
ким чином він і сам мучився, і діти 
мучилися. Тому ми повинні прими-
ритися зі своїми дітьми. Не всі вони 
підуть нашими стежками, не всі ду-
матимуть і діятимуть, як ми, але це 
не має бути перешкодою для при-
мирення. Не бійтеся говорити про 
власні помилки, про те, що, можли-
во, ви зробили неправильно. Зро-
біть все для того, щоб примиритися 
як з дітьми, так і з іншими людьми, 
на яких ви тримаєте образу чи які 
ображені на вас.

І ще одна гостра проблема, яку я 
бачу серед християн, — це невпев-
неність у спасінні. Дуже боляче 
дивитися на людину, яка прожила 
прекрасне християнське життя, але 
завжди була під тиском того, що ще 
не все зробила для того, щоб отри-
мати спасіння. Тому я прошу вас 
не втрачати впевненості в спасін-
ні. І це можливо лише тоді, коли ми 
примирені з людьми, коли ми спо-
відувалися в своїх гріхах, коли нас 
наставили в істині, коли ми ведемо 
святе богобійне життя і є прикла-

дом поведінки для інших людей.
Наступний етап підготовки — 

підготовка до хвороби. Є безліч 
різних хвороб, з якими люди стика-
ються в літньому віці. І коли люди-
на захворіла й почула свій діагноз 
(особливо якщо він смертельний), 
вона переживає п’ять стадій: запе-
речення (хворий не може повірити, 
що це трапилося саме з ним); гнів 
(обурення роботою лікарів і не-
нависть до здорових людей); торг 
(людина висловлює різні обіцянки 
Богові й торгується з Ним за право 
прожити довше); депресія (відчай 
і жах, втрата інтересу до життя) і 
зрештою — прийняття, коли люди-
на, пройшовши через усе згадане, 
каже: «Я прожила цікаве насичене 
життя. Тепер я можу померти».

Ці стадії проходять як моло-
ді, так і старші люди. І це потрібно 
враховувати служителям і родичам 
людини, щоб допомогти їм яко-
мога швидше пройти через ці ста-
дії, щоб погодитися з неминучістю 
смерті. Людина, особливо христия-
нин, повинна якомога швидше по-
годитися з суверенною Божою во-
лею щодо свого життя й прийняти 
її, а не перебувати в постійному гні-
ві, депресії чи торгу з Богом щодо 
того, чому так сталося.

І ще один момент, на якому я 
хотів зупинитися, — це підготов-
ка до моменту смерті й похоро-
ну. Коли я телефоную до дітей чи 
інших родичів і повідомляю, що їх-
ні рідні померли, вони, навіть дуже 
мудрі й освічені, впадають у пані-
ку настільки, що практично нічого 
не можуть думати чи робити. Тому 
люди старшого віку чи ті, хто за ни-
ми доглядає, повинні подумати про 
сім таких моментів: написати влас-
ну біографію, яку б могли прочита-
ти на похороні; записати телефони 
та адреси друзів і родичів, щоб діти 
знали, кому треба зателефонувати, 
коли їхні мама чи тато помруть, ко-
го треба запросити, кому повідоми-
ти; зробити заповіт (тому що багато 
сімей розривають стосунки або ж 
сваряться між собою за батьківське 
майно, хоча батьки перед тим вва-
жали їх дуже милими й такими, що 
зможуть самостійно розпоряди-
тися); за можливістю, приготуйте 
гроші на похорон; одяг (діти пови-

нні знати, де висить одяг, у який по-
трібно вдягти померлих батьків); у 
відомому рідним місці складіть до-
кументи (паспорт та свідоцтво про 
народження, тому що без докумен-
тів лікарі не зможуть зареєструвати 
момент смерті, поліція на видасть 
відповідного висновку, вас не при-
ймуть у лікарні для розтину і, від-
повідно, не зможуть поховати); по-
дбайте про те, на якому кладовищі 
вас мають поховати. 

Це серйозні та реальні питання, 
на які повинні знати відповіді ваші 
рідні. Я розумію, що всі ці моменти 
можуть видатися нам неприємни-
ми та важкими, але до цього тре-
ба бути підготовленим. Це конкрет-
ні речі, з якими я не раз стикався, 
і вважаю їх дуже важливими, щоб 
полегшити рідним підготовку до 
похорону. 

І ще один дуже важливий мо-
мент — підготовка рідних. Дуже 
важливо нам самим бути готовим 
до смерті, важливо також рідним 
бути готовими до трауру, бо, як 
свідчить німецьке прислів’я, лише 
той, хто сумує, зможе втішитися. 
Тут є дві грані. Одна з них розкрита 
в Діях святих апостолів: «І похова-
ли Степана мужі побожні, і плакали 
ревно за ним» (8:2). Культури похо-
рону в різних народів дуже відріз-
няються між собою. На німецькому 
похороні не почуєш ні голосіння, 
ні крику. Біблія свідчить нам, що 
за Степаном ревно плакали. Проте 
інший уривок з Писання обме жує 
нас: «Не хочу ж я, браття, щоб не 
відали ви про покійних, щоб ви не 
сумували, як і інші, що надії не ма-
ють» (1Сол.4:13).  Ми, християни, 
маємо надію на вічність, і похорон 
для нас — це перехід в інше, наба-
гато краще життя. Ми радіємо, що 
людина зустрілася з Богом. Звичай-
но, ми не влаштовуємо свята з на-
годи цього, це природно, коли ми 
сумуємо і плачемо (бо коли серце 
виплакалося, воно зможе прийня-
ти втіху), але неймовірні голосіння 
та крики недоречні. Так можуть чи-
нити невіруючі люди, а ми — ті, хто 
має надію.

Лео ФРАНК

1



Нещодавно в одному з будин-
ків для літніх людей у Полтавській 
області розігралася майже кіношна 
мелодраматична сцена: модно 
одягнений юнак, який прийшов у 
супроводі перекладача, обіймав за 
плечі нічого не розуміючу старень-
ку й повторював по-англійськи: «Ти 
моя бабуся! Я знайшов тебе!» А та 
твердила: «У мене немає внука, ти 
помилився!»

Школяр із Стокгольма Крістіан 
Олексій Янер після довгих пошуків 
знайшов рідну бабусю, а ще — сес-
тер. До того часу вони не знали про 
його існування. «Обозреватель» 
поспілкувався з Крістіаном Олексі-
єм та іншими учасниками цієї диво-
вижної історії. 

17 років тому в один зі столич-

них пологових будинків на «швид-
кій» привезли молоду жінку. Вона 
була застуджена й уся горіла. Коли 
дитина з’явилася на світ, акушерка 
її привітала: «У вас хлопчик». Але 
за реакцією породіллі досвідчений 
медпрацівник зрозуміла: мати не-
мовляти не забере. Так і сталося: 
жінка написала відмову. У медич-
ній документації залишилися ли-
ше її прізвище та ім’я. Вказала во-
на й зворотну адресу, яка виявила-
ся адресою пункту збору вторинної 
сировини в одному з районів сто-
лиці. Це все, що було відомо юно-
му громадянину Швеції, коли він 
починав шукати свою матір.

«Коли мені виповнилося років 
7, мама посадила мене навпроти 
себе й сказала: «Сину, ти вже вели-

кий, і я повинна сказати тобі прав-
ду, — згадує Крістіан. — Мама ска-
зала: ми дуже любимо тебе, але 
в тебе є рідна мати. Її звуть Неля. 
Коли вона тебе народила, у неї не 
було сил і можливостей тебе вихо-
вувати. Тому вона віддала тебе в 
дитячий будинок. Але Господь зро-
бив так, що ми в цьому світі зустрі-
лися….»

Пам’ятаю, як спочатку не міг 
зрозуміти, про що ця розмова. То-
ді батьки стали про це багато й час-
то говорити: про мою батьківщину 
Україну, про мою матір, намагаю-
чись познайомити мене з історією 
мого походження. Вони хотіли, щоб 
я не забував свого коріння, але за-
мість цього моя душа наповнилася 
гнівом і образою. Я став багато ду-

Шведський школяр знайшов 
свою українську бабусю 

в будинку для літніх людей

Дивовижна історія 



мати про жінку, яка мене народи-
ла. Якого кольору у неї були очі? 
Що вона думала в той момент, ко-
ли прощалася зі мною? Я підріс, 
став багато читати про свою країну 
Україну. Побачив, що у вас є бага-
то сайтів з анкетами дітей-сиріт, які 
чекають своїх батьків. І мені захо-
тілося допомогти таким дітям. Але 
як?»

Коли президент Альянсу «Украї-
на без сиріт» Роман Корнійко при-

зіазмом займався організацією ди-
тячих таборів в Швеції, які могли б 
приймати дітей-сиріт з України, все 
ж його головним завданням був 
пошук власної родини. Хлопчик не 
мав наміру чекати, коли закінчить 
школу, а хотів розшукати матір не-
гайно. Можливо, до цього його під-
штовхнула смерть вітчима. Хлопець 
ніби хотів компенсувати втрату.

Роман Корнійко разом з Уповно-
важеним Президента у справах ди-

живати вийшло погано. Вона, як 
міська жінка, не вміла управлятися 
з господарством. Їй було складно 
рубати дрова, топити піч, підтриму-
вати будинок. Пенсії не вистачало. 
Маленька Віка хворіла. Занедба-
ною хатою гуляли протяги. Бачачи 
таку справу, односельці відправили 
бабусю з онукою в лікарню. Потім 
вони повернулися в будинок і про-
жили там ще кілька років.

Коли маму Віки визнали безві-
сти зниклою, сільрада та районна 
служба в справах дітей змогли вла-
штувати їхню долю. Бабусю при-
значили в будинок для людей по-
хилого віку, дівчинці — інтернат.

«Бабуся змирилася з життям в 
будинку для літніх людей, — роз-
повідає директор Святилівської бу-
динку престарілих в Полтавській 
області Світлана Нижник. — Іно-
ді прові дувала внучку в інтернаті, 
який теж був у Полтавській облас-
ті. І весь час чекала дочку. «Неля, 
Неля, — казала. — Де вона блукає? 
На кого вона мене покинула?» І тут 
же придумувала причини, за якими 
дочка не може до неї приїхати. За-
галом, чекала вона дочку, а дочека-
лася онука.

Коли в наш будинок для людей 
похилого віку подзвонили й пові-
домили, що в Лариси Федорівни 
знайшовся онук, вона замахала ру-
ками. Мовляв, не може цього бути. 
Бабуся думала, що в неї тільки од-
на внучка. Але виявилося, що, на-
родивши свою первістку Віку, Не-
ля народжувала ще тричі. І всі три 
рази залишала дітей у пологовому 
будинку, не намагаючись навіть по-
відомити про це Ларисі Федорівні.

Коли до наших підопічних в бу-
динку для людей похилого віку 
приходять рідні — для них це по-
дія. А приїзд онука аж із самої Шве-
ції, якого бабуся ніколи в житті не 
бачила, — це була сенсація! Буди-
нок пристарілих гудів. У кімнаті, де 
жила 77-річна Лариса Федорівна, 
зібралися бабусі й дідусі, весь мед-
персонал. Зустріч була дуже зво-
рушливою. Шведський онук обі-
ймав бабусю й цілував. А вона си-
діла розгублена. Ошелешена про-
сто. Її можна було зрозуміти. Цього 
хлопчину вона бачила вперше. І 
сплеску якихось емоцій і почуттів 

їхав до Стокгольма, йому сказа-
ли, що з ним хоче познайомитися 
15-річний шведський хлопчик.

«Я думав, це буде просто зустріч 
за чашкою кави, — розповідає Ро-
ман. — Але коли я прийшов у до-
мовлене місце, виявив безліч жур-
налістів, представників українських 
громадських організацій. Їх усіх зі-
брав мій візаві — школяр Крістіан 
Олексій Янер! Темою стало питан-
ня: як можуть допомогти громад-
ські організації Швеції українським 
дітям-сиротам?

Якщо цей хлопець зміг уперше 
в житті організувати на такому ви-
сокому рівні прес-конференцію, то 
уявіть, на що він був готовий, щоб 
дізнатися, де його українська ма-
ти!»

Незабаром Крістіана Олексія 
призначили офіційним представ-
ником Альянсу «Україна без сиріт» 
в Швеції.

Хоча він із задоволенням й енту-

тини Миколою Кулебою об’єднали 
зусилля з пошуку рідних Крістіана 
Олексія. І незабаром з’ясувалося: у 
хлопця, виявляється, є бабуся і три 
сестри!

Раніше мама Крістіана Неля і ба-
буся Лариса Федорівна жили в селі 
Проценки Полтавської області.

За словами односельців, сім’я 
приїхала до них у село після того, 
як втратила свою квартиру в Києві. 
Як це сталося, невідомо. Одні ка-
зали, що квартиру в них відібрали 
«чорні ріелтори», коли Неля і її ма-
ма хотіли поміняти велику кварти-
ру на меншу. Інші чули, що житло 
в цієї сім’ї нібито забрали за борги.

У Нелі, коли вони з мамою пе-
ребралися в село, дітей ще не бу-
ло. Але потім вона кудись зникла, 
а повернулася додому вже з ново-
народженою дочкою на руках. Не-
забаром, кинувши дитину на свою 
матір, знову поїхала.

У бабусі Лариси Федорівни ви-



миться старший брат? Батьків Ані 
поки не знайшли. А ось прийомний 
тато Алінки Анатолій, за неймовір-
ним збігом, виявився… знайомим 
Романа Корнійка. Роман пояснив 
Анатолію ситуацію, той порадився 
з дружиною.

«І ми вирішили: нехай знайо-
миться з ріднею, чому ні? — Каже 
Анатолій, батько Аліни. — Звичай-
но, брат зі Швеції став для нашої 
родини повною несподіванкою. 
Алінку ми усиновили 4 роки тому. 
Це була дитина з купою діагнозів. 
Та таких, що, при дефіциті малень-
ких діток, від нашої Алінки відмо-
вилися три сімейні пари поспіль. 
Пам’ятаю, дружина, дізнавшись 
про це, вигукнула: «Вони що, коро-
ву вибирають? Не показуйте дити-
ну нікому. Це наше дитя! Ми її ніко-
му не віддамо!» За чотири роки ми 
справилися майже з усіма її хворо-
бами. Усиновили потім ще й хлоп-
чика. І раптом така новина: у нашій 
Алінки є ще брат і дві сестри!»

«Коли ми зустрілися з Алінкою, 

у мене серце мало не вискочило з 
грудей, — зізнається Крістіан Олек-
сій. — Я дуже хвилювався. Це було 
справжнє щастя! Я дуже вдячний 
батькам Аліни. У моєї сестри є все, 
про що може мріяти дитина! Тепер 
я хочу зустрітися з середньою се-
строю. Буду думати, як полегшити 
життя бабусі. Я ще не закінчив шко-
лу, у мене своїх грошей немає, але 
бажання допомагати рідним ве-
личезне. І, звичайно, хочу знайти 
свою рідну матір, щоб сказати: «Я 
перестав тебе ненавидіти. В моїй 
душі тепер світло. А на серці спокій 
і любов». 

Через те, що вона 19 років не 
з’являлася в селі Проценки, де за-
лишила бабусю з сестрою Вікою, її 
спочатку визнали зниклою безві-
сти, а потім померлою. Але могили 
її ніхто не бачив. Значить, надія є».

Уляна КАРПИНСЬКА,
«Обозреватель»

навряд чи варто було очікувати. 
Правда, наостанок бабуся сказала 
онукові: «Знайди маму. Скажи, що 
я її дуже чекаю».

Після зустрічі з бабусею Крістіан 
Олексій поїхав в інтернат до своєї 
старшої сестри Віки, якій тепер 20 
років.

У Віки була затримка розвитку. 
Але президент альянсу «Україна 
без сиріт» Роман Корнійко вважає, 
що дівчину можна адаптувати до 
життя в суспільстві. Зараз розгляда-
ється питання про її переїзд в Київ, 
в один із реабілітаційних центрів, 
де Віка могла б не тільки жити, але 
й отримати роботу.

Крістіана Олексія чекала попе-
реду ще одна зустріч. У хлопця, крім 
20-річної сестри, були ще 15-річна 
сестра Аня і 4-річна Алінка. Дівчата 
не знали про існування брата й сес-
тер, були в прийомних сім’ях. Стоя-
ло завдання делікатно, не порушу-
ючи закону, вийти на усиновителів 
і запитати, чи не будуть вони проти, 
якщо з їхньою дитиною познайо-

Геннадій Мохненко — пастор «Церкви добрих перемін» (м. Маріуполь), 
єпископ п'ятидесятницької Церкви Божої України. Засновник і керівник найбіль-

шого на території колишнього Радянського Союзу дитячого реабілітаційного цен-
тру «Республіка Пілігрим» та мережі реабілітаційних центрів для дорослих.

Широко відомий як ініціатор громадської антинаркотичної акції «Обридло» і на-
вколосвітнього велопробігу «Світ без сиріт». 

Автор книг «Стратити не можна помилувати» і «Непедагогічна поема». 
Ведучий передач «Два портфелі» та «Інша перспектива».

«Майже святий» — 
в Україні демонструють фільм

 про пастора з Маріуполя

Документальна драма, що знімалася протягом двох років кінематографістами світового рівня, розпові-
дає про непросту працю із дітьми-сиротами. Руки більшості з них сколоті шприцами, декотрі — наркомани 
із стажем, заражені СНІДом і приречені на смерть. У приміщенні реабілітаційного центру «Республіка Пілі-

грим» діти можуть знайти дах над головою, чистий одяг, необхідне харчування
і шанс повернутися до нормального життя.

97-хвилинна стрічка торкається ряду гострих соціальних тем. Борець-одинак Геннадій Мохненко знева-
жає громадські умовності і зашкарублі закони, які, очевидно, не працюють, і починає особисте протистоян-

ня з наркоторговцями. Зйомки фільму застали Україну в стані конфлікту з Росією, тому тема війни на сході 
також знайшла у ньому безпосереднє вираження.

Світова прем'єра «Крокодила Геннадія», що згодом був перейменований у «Майже святого», відбулася в 
Нью-Йорку на фестивалі «Tribeca Film Festival» в минулому році. Стрічка здобула ряд перемог на кінофести-

валях в різних країнах, зокрема і в Росії. Із червня почався показ у містах України.

За матеріалами СЄЛФ



Грецька полонянка, або
«Поклич до Мене в день недолі!»

Оксана Удовенко народилася 1980 року в Миколаєві. Закінчивши шко-
лу, стала готувати документи, щоб поїхати навчатися в Грецію. Саме 
тоді навернулася до Бога її рідна сестра. Під впливом сестри Оксана 
навіть прочитала Новий Заповіт. «Та мені було закрите Боже Слово, 
— каже вона. — Тим більше, у нас були важкі сімейні обставини… На-
певно, тому я й не вірила в Бога. Не розуміла, чому Він допустив стіль-
ки горя в моєму житті». Коли Оксана від’їжджала, сестра сказала їй 
на прощання: «Якщо тобі буде дуже важко, поклич до Бога — і Він тобі 
допоможе!» Ці слова міцно закарбувалися в серці дівчини й відіграли ви-
рішальну роль у критичний момент життя. Про те, що трапилося з 
нею в Греції, розповідає сама Оксана.

Свідчення



Косметолог-перекладач
Влаштуватися в Греції допомо-

гла моя тітка, яка жила в Афінах. Я 
вступила у вуз на косметолога й од-
ночасно вчила мову. Звичайно, по-
трібно було підробляти, тому вла-
штувалася на роботу в ресторан. 
Удень навчалася, увечері працюва-
ла. Через певний час власник рес-
торану познайомив мене з людь-
ми, які шукали перекладача. Це 
були російськомовні представники 
різних національностей колишньо-
го СРСР, які розпочинали будівель-
ний бізнес у Греції. Наближалася 
олімпіада 2004 року, велося ши-
рокомасштабне будівництво... Для 
мене це була така собі одноразова 
робота на три дні. Вони уклали уго-
ду з греками, і ми розійшлися.

Минуло трохи часу. Одного дня 
ті самі люди приїхали до мене на 
роботу й сказали, що я потрібна 
їм для подальшої праці як пере-
кладач. Аж до самої олімпіади їхня 
фірма мала постачати будматері-
али й робітників. Я відразу відмо-
вилася, бо, по-перше, це означало 
залишити навчання; по-друге, по-
трібно було постійно їздити й жити 
з ними… Але вони сказали: «Якщо 
не поїдеш по-хорошому, то поїдеш 
по-поганому». Не можна сказати, 
що це були прямі погрози, скорі-
ше — тон, який не передбачав за-
перечень. Хоча разом із тим заспо-
коювали, гарантували повну безпе-
ку, високу оплату… Незважаючи на 
відмову, мене силою забрали з ро-
боти, по дорозі заїхали додому, за-
брали в тітки мої документи. Тітки 
я не бачила, вони самі зайшли до 
неї, сказали, щоб нікуди не зверта-
лася, щоб не переживала й що че-
рез місяць мене відпустять. Серце 
просто розривалося, я думала, що 
таке буває тільки в кіно… Намагала-
ся себе заспокоювати тим, що з ви-
гляду це були справді звичайні, по-
рядні люди й що все буде добре. А 
документи… Думала, може, це по-
трібно для оформлення якоїсь візи 
при перельотах…

Ми виїхали за місто, де вони ви-
наймали великий приватний буди-
нок з охороною, відеокамерами… 
Це було неподалік від Солуня (чо-
тири години їзди від Афін). Там во-
ни жили, і там же були їхні офіси. 

Мені надали власну кімнату. Зде-
більшого я перекладала документи 
й накладні з грецької на російську. 
Приїжджали греки для різних пере-
говорів… Мене ніхто й пальцем не 
чіпав, навпаки, ставилися з пова-
гою, дарували дорогі подарунки…

Щось тут не те!
«Роботодавці» відразу мені ска-

зали, що потрібно буде обмежити 
спілкування з друзями й рідними, 
але я не думала, що настільки. Те-
лефонувати дозволяли лише мамі 
зрідка, і то з нею могла говорити 
не більше п’яти хвилин. Я боялася 
їй розповідати про все це — у неї 
хворе серце. Сама я не могла ніку-
ди відлучитися. Якщо потрібно бу-
ло в магазин чи деінде, зі мною за-
вжди їхав водій і ще хтось із людей. 
Звичайно, усе це наштовхувало на 
думку, що щось тут не те, але ніхто 
мені нічого не хотів пояснювати. Я 
ж думала, що це, напевно, для без-
пеки, бо зі всього було видно, що 
там крутяться великі гроші.

Ось у такій невідомості я жила 
до одного дня, коли, нарешті, май-
же випадково, дізналася, із якими 
людьми маю справу: під прикрит-
тям будівельного бізнесу вони тор-
гували наркотиками та зброєю. То-
ді при мені греки замовили у них 
«товар»… Я дуже злякалася, про-
сила відпустити мене, казала, що 
маю зовсім інші плани на життя, що 
саме тому й виїхала з Миколаєва — 
міста наркоманів, щоб бути подалі 
від криміналу й наркотиків... Во-
ни сказали, що не планували, аби 
я про все дізналася, але тепер тим 
більше не можуть мене відпусти-
ти — хіба що після олімпіади, коли 
вже будуть завершені всі їхні спра-
ви. Це виглядало правдоподібно, 
бо той кримінальний бізнес справ-
ді проводився під шумок олімпіа-
ди. Але, забігаючи наперед, скажу, 
що вони просто так заспокоювали, 
щоб я не сіпалася й могла нормаль-
но виконувати свою роботу пере-
кладача. Насправді, мене взагалі 
не планували будь-коли відпуска-
ти, більше того — мені на той час 
вже готували підроблені докумен-
ти на інше ім’я.

Я не могла зрозуміти, яким чи-
ном вони поставляють наркотики й 

зброю, якщо перед олімпіадою та-
кий жорсткий контроль на митниці, 
мало кому навіть відкривали візи. 
Та згодом дізналася, що в них є свої 
люди й на митниці, і в поліції. Я на 
власні очі бачила, як вони давали 
хабарі поліцейським. Раніше в ме-
не ще жевріла надія, якось попро-
сити допомоги в поліції. Але тоді 
зрозуміла, що мені кінець!

Напевно, я не хотіла погоджува-
тися з думкою, що вони мене ніко-
ли не відпустять, що я свідок, яких 
так просто не залишають… Усе, що 
мені лишалося, з надією чекати кін-
ця олімпіади… Але згодом трапила-
ся жахлива подія, яка поховала всі 
мої надії.

Страсна п’ятниця
Ми поїхали на зустріч, куди ма-

ла прийти чергова партія товару. Я 
не можу розголошувати деталі, по-
ліція заборонила, тільки скажу, що 
бачила там смерть! Я мало не по-
мерла від жаху, ледь серце не зу-
пинилося! Навіть думала, що вони 
мене теж там відразу вб’ють…

У той день була Страсна 
п’ятниця. Думаю, саме тоді в моє-
му серці почав діяти Бог. Коли їха-
ли назад, я стала з ними говорити: 
«Що ж ви робите?» Мені було про-
сто гидко з ними перебувати в од-
ному автомобілі. На той час у мене 
було багато грошей, платили дуже 
добре, проте ці гроші вмить стали 
кривавими! І Бог, я впевнена, саме 
Він, дав сміливості сказати цим лю-
дям: «Робіть зі мною, що хочете, та 
я більше не буду працювати з ва-
ми!» Бандити стали виправдовува-
тися, що все це сталося не з їхньої 
волі, тим більше, не думали, що я 
стану свідком такого. Не знаю, чи 
правду казали… Після цього мене 
поставили перед фактом: їм термі-
ново потрібно виїхати з країни — і 
я поїду з ними! Їхні справи справ-
ді пішли не за планом… Я твердо 
сказала, що не поїду. «Роботодав-
ці» відповіли, що в них є вороги, які 
через мене можуть їх знайти, то-
му про те, щоб мене відпустити, не 
може бути й мови. Я зрозуміла, що 
свободи мені не бачити! Усю доро-
гу проплакала…

Удома я стала думати про Бога. 
У мені стали діяти слова, які сказа-



ла на прощання сестра: «Поклич до 
Мене в день недолі, і Я тобі відпо-
вім». Ці слова лунали в серці. Спер-
шу я думала, що це мамин голос, 
тому дуже хотіла їй подзвонити, 
щоб хоч трохи втішитися. Мені ска-
зали, що дають три дні на розду-
ми: «Якщо не захочеш їхати з нами, 
доведеться тебе прибрати!» Вони 
більше намагалися залякати мене, 
убивати не хотіли. За цей час ми 
все ж звикли один до одного.

Я постійно плакала, кілька днів 
нічого не їла, не пила, ні з ким не 
спілкувалася. Просила лише до-
зволити подзвонити мамі. Я давно 
прийняла рішення: хай краще за-
раз вб’ють, ніж далі жити в постій-
ному страху. Упевнена, що таку смі-
ливість дав мені Бог! Він дав сили 
вистояти навіть тоді, коли на мою 
психіку чинили неймовірний тиск. 
Була дуже важка атмосфера…

Подзвонити мамі таки дозволи-
ли. Вона по голосу відчула, що зі 
мною щось не так, стала плакати, 
розпитувати, казала, що вони з се-
строю моляться за мене. Я не мо-
гла їй нічого розповісти, але також 
дуже розплакалася. Тоді в мене за-
брали телефон. Я прийшла до себе 
в кімнату, упала на ліжко й стала 
ридати. Було дуже шкода маму, ко-
ли вона дізнається, що мене вбили.

Але після телефонної розмови 
зрозуміла: той голос, який звучав у 
мені й підбадьорював, не був ма-
миним. Він далі промовляв: «По-
клич до Мене — і Я допоможу». То-
ді я заволала до Бога: «Якщо Ти є, я 
хочу зустрічі з Тобою. Якщо можеш, 
допоможи мені!» У ту мить реаль-
но ніби відкрилося небо! На мене 
злинула неймовірна сила! Я відчу-
ла, що Ісус поруч, уся кімната була 
наповнена любов’ю, я стала з Ним 
розмовляти. Він показав мені Гол-
гофу й сказав, що помер за мене, 
щоб спасти мене. Я все зрозуміла 
й дуже зраділа! Сповідувалася Йо-
му, і раптом стала молитися інши-
ми мовами! Відчувала неймовірну 
боротьбу. Усе це неможливо пере-
дати словами! Я казала Богові: «Ти 
справді є! Чому Ти раніше до мене 
не прийшов?» Я все Йому розпові-
дала, благала забрати мене, не за-
лишати… І відчувала, як Він утішає. 
Тоді Бог сказав мені: «Не бійся, Я 

виведу тебе! Я збережу тебе!» Це 
був голос, який йшов зсередини, і 
в грудях все горіло! Вставши з мо-
литви, я зовсім перестала боятися, 
переживати, була впевнена: якщо 
навіть мене вб’ють, то одразу піду 
на небо! Не могла заснути від збу-
дження й подиву. Думала: як я мо-
гла досі жити, не знаючи Бога?

«Поклич до Мене в день недо-
лі, і Я тобі відповім…»

Минуло три дні. Настала не-
діля, коли в них була призначена 
остання справа. Вони продовжу-
вали вмовляти мене: «Розумієш, 
тебе уб’ють. Ми не жартуємо. Кра-
ще, їдь з нами, там тобі буде добре. 
Звичайно, з рідними вже не змо-
жеш спілкуватися. Але навіщо воно 
тобі? Зате лишишся живою!» Але 
мене таке не влаштовувало.

Отримавши мою остаточну від-
мову, бандити сказали, що вночі 
виїжджають із країни. Але перед 
тим у них буде зустріч із іншою бан-
дою — і мене передадуть їм у руки. 
Що ті зі мною зроблять, було не-
важко здогадатися. Але зовсім не 
було страшно. Я була хрещена Свя-
тим Духом — і Він мене підбадьо-
рював: «Я з тобою!» Уночі мене по-
садили в автомобіль. Їхали двома 
машинами я і вісім бандитів (хоча 
зазвичай на справу не брали стіль-
ки людей). Якраз була Пасха, усі 
святкували…

Приїхавши на місце, вони ви-
клали всю зброю, наркотики — усе, 
що замовляла та банда, і залишили 
мене. Ватажок банди каже моїм су-
провідникам: «Ідіть, я вас дожену». 
І ми лишилися наодинці в будинку. 
Спершу він поставив декілька запи-
тань, а потім дістав документ і ка-
же: «Ми — служба безпеки. Не бій-
ся! Христос воскрес!» Він єдиний, 
хто мене в той день привітав! Я від-
повіла: «Воістину воскрес!» Це зро-
бити міг лише Бог, Який насправді 
живий!

Працівник спецслужби попере-
див мене, що це операція із затри-
мання злочинців. Вони дізналися 
про цю оборудку від свого інфор-
матора, ще до нашого приїзду всти-
гли затримати банду-замовника й 
чекали постачальників. Коли ми ви-
йшли на вулицю, усі злочинці вже 

були пов’язані. Водій-грек прокляв 
мене: «На мене зроду наручники 
не одягали. Це все через тебе!» Я 
сприйняла цей несподіваний пово-
рот як Божу відповідь. Адже стіль-
ки обставин співпало: і бандити бу-
ли вкупі (усі вісім чоловік), і водій 
нічого не помітив, хоча кожного ра-
зу перед справою пильно обдив-
лявся місце зустрічі… І саме в той 
день, коли мене мали передати, 
нагодилася служба безпеки! Я щи-
ро дякувала Богові!

У грецькій тюрмі
У той день усі бандити, які утри-

мували мене, були заарештовані, 
їхнє майно, зброю, гроші конфіску-
вали. Мені теж одягли наручники, 
завезли у відділок, але окремо від 
усіх. На допиті я розповіла все, що 
знала. Спецагенти пояснили, що 
мене не можуть відпустити, поки 
не знайдуть моїх документів: «По-
будеш до суду тут, у тюрмі». Крім 
того, вони досі шукали верхівку 
банди й думали, що ті можуть ви-
йти зі мною на зв’язок.

Власник ресторану, де я працю-
вала, давно намагався мене знайти. 
Дізнавшись, що я в тюрмі, найняв 
хорошого адвоката, правда, його 
послуги, зрештою, не знадобили-
ся. Перебування в тюрмі було дуже 
важким. Це справжнє пекло. На ву-
лицю нас виводили лише на п’ять 
хвилин. Там були наркоманки, які 
переживали страшні ломки й про-
сили дозу. Деякі — різали вени, ві-
шалися... Я набачилася там жахіть! 
Але Бог через усе провів. Я багато 
читала Новий Заповіт і молилася.

Так минуло три місяці. Раптом 
телефонує адвокат і каже, що ме-
ні загрожує три роки в’язниці. Його 
слова мене просто вразили, я ки-
нула слухавку… Я ж так надіялася, 
що Бог мене виведе! Хотілося од-
ного — помолитися й розповісти 
це Йому. Єдине місце, де можна 
було усамітнитися, у душовій. Але 
для цього потрібно відстояти чергу, 
інакше могли побити. Одну дівчи-
ну так побили, що мало інвалідом 
не лишилася. Але я тоді про це не 
думала, плачучи, розштовхала всіх, 
хто стояв попереду, ввірвалася в ка-
бінку, впала на коліна й закричала 
на всю тюрму: «Ісусе, врятуй мене, 



визволи звідси!» Дуже довго по-
кликувала. І Бог знову навідав ме-
не. Він сказав: «Я всіх ворогів твоїх 
зупинив. І завтра ти будеш вільна!» 
Піднявшись із колін, я почувала-
ся щасливою: «Сам Бог сказав, що 
звільнить!» Ніхто з ув’язнених ме-
не не чіпав, напевно, думали, що я 
з’їхала з глузду… 

Тієї ночі я спала, як немовля. А 
вранці назвали моє прізвище й ска-
зали, що я вільна й мене чекає ав-
томобіль. Виявилося, що служба 
безпеки за ці три місяці спіймала 
всю банду, знайшла мої докумен-
ти. Злочинці готували мені нові до-
кументи й візу в США. Зазвичай, 
усіх, хто пройшов через в’язницю, 
депортували, навіть якщо судом 
були визнані невинними. Але спе-
цагенти сказали: «Ми тебе відпус-
каємо! Ти не підеш на суд і тебе на-
віть не депортують!» Це таке чудо! 
Я так славила Бога!

Це був 2004 рік. Я закінчила на-
вчання. Бог дав мені хорошу висо-
кооплачувану роботу — перекла-
дача в туристичній фірмі. Потім 
стала працювати за спеціальністю 
— косметологом. Мала дуже бага-
то клієнтів, так що наважилася від-
крити власний салон краси.

Якось проїздом через Грецію 
їхали місіонери, і моя сестра з чоло-
віком попросила їх заїхати до мене, 
направити до церкви. Вони поясни-
ли, що я хрещена Святим Духом, що 
мені потрібно стати членом церк-
ви. Я пішла з ними на зібрання, по-
знайомилася з молоддю. Там були 
й греки, і українці. Мені дуже спо-
добалося. Потім молодь мене не 
раз відвідувала, ми разом молили-
ся, співали. Але я сама не могла ні-
куди з ними поїхати, адже вже був 
запущений бізнес, якому я віддава-
ла весь свій час. Я старалася жити 
чистим життям, але дуже гнітило, 
що не можу служити Богові, Який 
стільки для мене зробив… Просто 
дуже багато коштів уже було вкла-
дено у відкриття салону, не можна 
було залишити. Не раз обіцяла Бо-
гові: «Ось дороблю ще це й це — і 
тоді стану Тобі служити!» Але спра-
вам не було кінця-краю. Я надіяла-
ся, що цей бізнес забезпечить ме-
ні безбідну старість. Якраз напроти 
салону купила собі велику кварти-

ру, мріяла, що невдовзі заберу до 
себе маму. Були всі зручності для 
життя, а душа сумувала. Так хотіло-
ся бути поближче до Бога!

Назад в Україну
Одного разу, коли було особли-

во самотньо, Бог у молитві спону-
кав мене з’їздити в Україну. Це був 
2012 рік, за тиждень до Пасхи. Усе 
влаштувалося якнайкраще, у салоні 
вже працювали дівчата, у мене був 
партнер по бізнесу… Я взяла квиток 
туди й назад. Думала провести свя-
та з рідними й повернутися.

На Пасху моя сестра з чоловіком 
їхали на Західну Україну й узяли ме-
не з собою. На зібранні було стіль-
ки людей, що я стояла за дверима, 
мене ніхто не знав. Дух Святий тор-
кався мого серця, я плакала. Один 
проповідник сказав: «Якщо завтра 
прийде Христос, де будеш ти?» Це 
ніби особисто до мене було звер-
тання. І раптом цей брат вийшов 
з-за кафедри, пройшов через увесь 
дім молитви, поклав руку мені на 
плече й став пророкувати: «Дитя 
Моє, Я вивів тебе звідти. Якщо по-
вернешся — загинеш!» Усе в мені 
закричало: «Господи, стільки гро-
шей вкладено! Я повинна поверну-
тися!» Мені 33 роки, я в Україні ні-
чого не маю, а там вже мала через 
рік отримати грецьке громадян-
ство… У серці була радість, що Бог 
до мене промовляє. Але прийняти 
рішення було дуже важко. Підняв-
шись із молитви, я вийшла до кафе-
дри, щиро покаялася перед Богом, 
за мене помолилися.

Ми повернулися в Миколаїв, і 
лишалося кілька днів, щоб зроби-
ти вибір. Від напруження не могла 
спати. Продумувала різні варіанти… 
Я закрилася в кімнаті й стала кли-
кати до Бога. Минуло більше чоти-
рьох годин. І Ісус навідав мене. Він 
сказав, що моє ім’я записане в Кни-
гу Життя і що я потрібна Йому для 
служіння. Уставши з колін, я подума-
ла: «Господи, що може бути цінніше 
за Тебе?» Мій розум наче відкрився. 
Після цього я всім сказала, що лиша-
юся. Радості не було меж!

Спершу я жила в Очакові Мико-
лаївської області (за 60 км від Ми-
колаєва, біля самого Чорного мо-
ря). Там немає церкви. Шість мі-

сяців моєю церквою була таємна 
кімната. Тепер знімаю квартиру в 
Миколаєві, у миколаївській церкві 
ми з мамою прийняли хрещення. 
Тато з моєю другою сестрою теж 
наближаються до Бога.

Спочатку я намагалася по теле-
фону якось керувати бізнесом, але 
це було неможливо без моєї при-
сутності. Ще десь рік я навіть мала 
певний прибуток від салону, а по-
тім він збанкрутував, точніше — йо-
го викупив мій колишній партнер 
по бізнесу. Тьотя моя померла від 
раку. А нещодавно я була в Греції як 
перекладач із місіонерами. 

Свідчення-застереження
Я ніколи не планувала розказу-

вати цього свідчення. Але на одно-
му зібранні до мене було пророче 
слово: «Іди й розкажи, що зробив 
з тобою Господь!» Можливо, це за-
стереже когось. У Європі навчаєть-
ся багато дітей віруючих батьків. 
Коли була в тюрмі, дізналася, скіль-
ки таких дівчат, як я, пропало. І їх 
потім більше ніхто не бачив…

Я хотіла б звернутися до моло-
дих людей. Моліться за своє жит-
тя, промолюйте кожну сферу життя 
— і навчання, і роботу. Завжди шу-
кайте особистих стосунків із Богом, 
бо кращого від Нього немає нічого! 
Якби я раніше знала Бога, не зро-
била б багатьох помилок… Хай Бог 
захистить вас і благословить!

1



Китайcькі дороги 
українських 

емігрантів

Сторінки історії

***
Через чотири місяці ми окреми-

ми групами вирушали через пус-
тельні місця в місто Хамі. Ми їхали 
на великих вантажівках, на яких ки-
тайці перевозили по 8-12 тонн ван-
тажу, а наверх брали пасажирів. 
У таких умовах, сидячи на висоті, 
стиснувшись, як оселедці в бочці, 
ми проїхали 700 кілометрів. У місті 
Хамі ми були затримані на три міся-
ці. Один брат і я були представни-
ками групи, у якій нараховувалося 
153 людини. У нашій групі було де-
кілька сімейств із баптистів і право-
славних. Наші перепустки відібрав 
губернатор. Декілька сімей, які по-
їхали далі без перепусток, поверну-
ли назад у Хамі. Затримали також і 
тих, хто приїхав пізніше.

Нам довелося пережити складні 
часи: матеріальна вбогість, погрози 
начальства, що далі нам дорога за-
крита. Губернатор заявив нам, що 
перепусток видавати не будуть ще 
невизначений час. Ми не знали, 
скільки нам доведеться чекати. Ста-
новище було безвихідним, і ми зно-
ву звернулися до Скелі нашого жит-

тя. Господь утішав нас і підкріпляв. 
Нам було сказано згори: «Скоро 
підете вперед. Каса приготовлена, і 
дадуть вам гроші в руки ваші. Жит-
ниці мої багаті. Вам готується безко-
штовний транспорт, і буде великий 
супровід». Тоді ми згадали слова 
Господа, сказані ще в місті Кульджі, і 
з вірою в майбутнє прославили Гос-
пода.

Та все ж багато хто з людей і далі 
хвилювалися через тривале очіку-
вання. Дехто навіть засумнівався. 
Декілька братів із баптистів при-
йшли й просили, щоб ми зверну-
лися до Господа, щоб дізнатися, що 
скаже Дух Святий. Інші пропонували 
послати представників у місто Урум-
чі й клопотатися перед владою про 
дозвіл на подальший шлях. Ми мо-
лилися, але не було повеління для 
такого кроку. Однак деякі вирушили 
туди. Та успіху не мали. 

У кінці третього місяця Всемо-
гутній Бог прихилив серця урядових 
чинів. До нас прибув генерал із за-
кордонного відділу й з ним декілька 
офіцерів, а також одинадцять ван-
тажних машин. Одна з машин була 
заповнена військовими для охоро-
ни. Ми в той же день були зібрані 
й отримали гроші для подальшо-

го шляху за кількістю душ в кожній 
сім’ї. Генерал сказав, що наступного 
ранку о п’ятій буде збір для відправ-
ки.

Солдати допомагали нам заван-
тажити речі, і коли наш обоз виїхав 
за місто Хамі, тоді й маловірні пе-
реконалися, що ми справді йдемо 
далі. Усі стали голосно славити Бо-
га чудес, співати гімни імені Його. 
Генералу було доручено за шість 
діб доставити нас через Генсуйську 
пустелю в місто Ланджоу. Тому нам 
завчасно був даний наказ зробити 
харчові запаси на ці дні. Але наш 
Небесний Генерал сказав нам, щоб 
ми запаслися на 8 діб. Коли ми їха-
ли через пустелю, Бог послав небу-
валий у тій місцевості дощ, у резуль-
таті чого дорога була знищена. Ми 
просувалися повільно. Часто нам 
доводилося самим розчищати до-
рогу. Увечері, зупинившись на нічліг 
у пустелі, ми зібралися й стали сла-
вити Господа. Генерал і солдати слу-
хали нас із великим захопленням і 
просили нас співати ще й ще. Гене-
рал сам був віруючою людиною. А 
ми готові прославляти Господа се-
ред будь-якої національності, бо Він 
помер за всіх. Він любить усіх і ба-
жає спасти всіх. Від відчиняє двері 
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Свого серця кожному, хто почує Йо-
го голос. До тих Він прийде і вчинить 
у них Свою оселю.

Ми дуже стомилися. У всіх нас 
були маленькі діти. Усе наше майно 
було в маленьких вузликах. Попере-
ду нас чекали труднощі. Але ми зна-
ли, що Бог з нами. Він надихав нас і 
давав нам сили співати Йому й сла-
вословити Його святе ім’я. Ми нама-
галися не турбуватися про майбут-
нє, повністю покладаючись на Бога, 
Який Сам турбувався про нас.

За 8 діб ми подолали велику від-
стань, і, нарешті, всі 153 людини 
прибули в місто Ланчжоу. Тут нам, 
як біженцям, дали у великому бу-
динку безкоштовні квартири — по 
одній кімнаті на сім’ю. Вона слугува-
ла і спальнею, і їдальнею, і кухнею. 
Та ми щиро дякували Богові за все. 
Так випробовував нас Господь, бо 
при таких умовах виявляється наше 
християнство й братська любов.

Коли в одній кімнаті доводить-
ся тіснитися двом сімействам, їсти 
з однієї миски, ділитися останнім 
шматком хліба — тоді виявляється 
істинне обличчя християнства. О, 
як усе це не схоже на американське 
життя й на нинішнє християнство! 
Для того, щоб добути води, треба 
було ходити до річки Хуанхе, тяг-
ти на плечах коромисло з відрами. 
Старші діти дотепер ще пам’ятають 
це. Окрім того, на нас зі стелі падали 
клопи, а знизу підповзали щурі. Зга-
дуючи все це, мені здається, що та-
кого життя неможливо знести, але 
ми знесли з Божою допомогою.

У місті Ланчжоу ми проводили 
богослужіння в одній китайській 
церкві братів-баптистів. Нас відві-
дувало багато закордонних місіоне-
рів: Скрач, Найт, Сміт із дружиною, 
Боберг зі Швеції та багато інших. 
Хор наш співав на кожному бого-
служінні. Під час відвідання нашого 
служіння братом Смітом ми мали 
благословенне Богом спілкування. 
Бог хрестив Духом Святим Наташу 
Прасолову, і зібрання знову заго-
рілося вогнем П’ятидесятниці. Гос-
ті-місіонери й ми всі гучно славили 
Господа, вигукуючи «Алілуя!» Було 
дуже шумно. Пастор церкви вийшов 
на двір, потім знову зайшов у церк-
ву, не знаючи, що робити і як спини-
ти цей шум та вогонь, який запалив 
Сам Бог. Він був дуже схвильований  

таким незвичним для його церкви 
явищем. Коли ми закінчили зібран-
ня й розійшлися до домах, вогонь 
Божий продовжував ще горіти в на-
ших серцях. Діти й молодь постійно 
зверталися до Господа в молитві, і 
Він ще хрестив кількох душ Святим 
Духом. Керуючий брат Г.І. та ще де-
кілька братів намагалися зупинити 
цих дітей, але це було неможливо 
— такий вогонь ревності й духовної 
спраги Бог запалив у серцях. 

Одного разу наші квартири від-
відав брат Вуд — канадський місіо-
нер. Деякі прийняли його за субот-
ника. Особливо думав так керуючий 
брат Г.І. Інші ж запитали про нього 
Господа й отримали відповідь: «Не 
бійтеся, це Моє чадо. Він допоможе 
вам». Так і було. Побачивши наше 
тяжке становище, він згодом при-
слав нам посильну допомогу гріш-
ми та одягом. Ось як ми, люди, мо-
жемо помилятися, якщо судимо по 
зовнішньому вигляду людини. І не 
дивно: колись пророк Самуїл, прий-
шовши в дім Єсея, щоб помазати в 
царі одного з його синів, побачив 
старшого сина, високого станом, і 
подумав, що саме його обрав Бог. 
Але йому було сказано: «Бог дивить-
ся не так, як людина; бо людина ди-
виться на лице, а Бог — на серце». 
Дуже важливо запитувати Господа, 
коли є сумніви щодо людей.

Проживши в Ланчжоу рік, ми ви-
рушили в місто Шанхай. Усі, хто не 
мав грошей, були відправлені за 
державний рахунок. У Шанхай ми 
прибули в 1948 році й пробули там 
вісім місяців. Й у зв’язку з подіями 
тих днів були успішно евакуйовані 
разом з іншими на Філіппіни. 

***
Нас перевозили на кораблях і 

аеропланах. У Філіппінах був ве-
ликий табір чисельністю 6 тис. чо-
ловік. Більшість із біженців були 
слов’янами. Раціон американської 
армії видавався нам регулярно. Ми 
жили в армійських наметах. Клімат 
там тропічний і чотири пори року 
майже однакові, якщо не зважа-
ти на спекотне літо. Під час нашого 
пробування там ми часто купалися 
в океані.

Тут ми мали об’єднане зібран-
ня з баптистами та євангельськими 
християнами. Об’єднаний хор спі-
вав щонеділі. Багато людей прихо-

дило послухати спів хору та Слово 
Боже. Потім на Філіппіни приїха-
ла спеціальна комісія з Південної 
Америки, щоб набрати фермерів 
на вільні землі в Парагвай. Велика 
група зареєструвалася як землеро-
би. Місія обіцяла нам дати будин-
ки, сільськогосподарський інвентар, 
техніку для обробки землі.

Проживши на Філіппінах 8 міся-
ців, ми, волею Всемогутнього Бога, 
були відправлені в Парагвай. Поки-
нули Філіппіни 23 вересня 1949 ро-
ку. На шляху нам довелося відвіда-
ти дуже багато держав: Австралію, 
острів Цейлон, Індію. Пересікши 
Індійський океан за 14 діб, ми уві-
йшли в Червоне море. Справа була 
Аравія, а зліва Єгипет. Через Суець-
кий канал вийшли в Середземне 
море, пройшли мимо острова Кріт, 
Сицилії, Італії; у Франції — місто 
Марсель (порт), пропливли мимо 
Іспанії. Пройшли Гібралтар і вийшли 
в Атлантичний океан, який перетну-
ли, прямо до Ріо-де-Жанейро (Бра-
зилія). Потім на поїзді ми проїхали 
Сантос і Сан-Пауло і звідти на аеро-
плані прилетіли в Парагвай.

За три місяці подорожі, більшу 
частину якої ми пливли по океанах, 
чули безліч різних мов, бачили ба-
гато цікавого та історичного. Варто 
згадати, що до Італії ми пливли на 
американському військовому судні 
«Марин джампер». З дозволу капі-
тана корабля ми мали молитовні зі-
брання, на яких співали й славили 
Того, Хто наперед звістив нам про 
велике плавання і що на водах спі-
ватимемо Йому. Все це буквально 
виконалося!

***
У Парагвай ми прибули перед 

святом Різдва Христового під час 
спеки, оскільки там тропічний клі-
мат і ще пори року бувають навпа-
ки: у грудні — спека, а в травні — зи-
ма. За вісім років нашого пробуван-
ня там ми ніяк не могли звикнути до 
цього клімату. 

Нас всіх привезли в центр колонії 
Фрам, розмістили в гуртожитку. Ми 
прожили там майже два тижні в очі-
куванні виконання тих обіцянок, які 
були дано нам на Філіппінах. Але ці 
обіцянки так і не були виконані. Де-
які впали у відчай, плакали й запиту-
вали: «Що ми будемо далі робити?» 
Тоді ми звернулися до Господа, і нам 



було сказано: «Народе Мій, земля 
перед вами. Розташовуйтеся на ко-
роткий час, а потім буде переселен-
ня». Тоді ми пішли в банк, взяли за-
йми, купили ділянки землі, коней і 
корів і стали вести господарство та 
звикати до селянського життя.

Познайомилися з місцевими ві-
руючими. У нас був невеликий, але 
гарно організований хор. Нас запро-
шували скрізь, особливо на шлюби. 
Ми служили всім, намагалися під-
тримувати спілкування. Я організу-
вав там два хори місцевої молоді. 
Господь благословляв наше спілку-
вання і посилав усе необхідне для 
життя.

***
Одного разу, коли ми молилися, 

то отримали відкриття, що нас че-
кає шлях в Америку, в Каліфорнію, і 
що багато місцевих жителів виїдуть 
за нами — ті, які й не думали про 
від’їзд.

Після восьмирічного перебуван-
ня в Парагваї, у вересні 1957 року, 
ми переселилися в Америку й зупи-
нилися в місті Сан-Франциско. Про-
тягом наступних років багато сімей 
також переселилося сюди з Півден-
ної Америки, і всі потрохи влаштува-
лися. Америка прийняла нас дуже 
гостинно; прихистила нас, бідних 
мандрівників, як мати своїх дітей. 
В Америці є великі можливості для 
тих, хто працьовитий і тверезий, та 

вміє розумно використовувати свої 
зароблені гроші. Тепер навіть склад-
но впізнати колись бідних емігран-
тів. Вони мають чудові будинки, ав-
томобілі, пристойний одяг і навіть 
заощадження в банках. І найголо-
вніше — тут широка свобода для ві-
росповідання. 

У 1951 році в Америку прибула 
група людей зі 135 душ російських 
синцзянців-п’ятидесятників із Філіп-
пін, Тубабао на острові Самар. Для 
зустрічі цієї групи приїжджав пред-
ставник Генеральної ради церков 
Асамблей Божих у США Г. Кіндерман, 
а також А.А. Гуров, Забронський та 
інші. Усі вони прекрасно влаштува-
лися. Багато хто з них тепер пенсіо-
нери, багато хто відійшов у вічність. 
Час летить швидко й божественну іс-
торію ніхто не зупинить.

Після прибуття в Сан-Франциско 
Господь Бог поміг нам побудувати 
чудовий дім молитви на 17-й вули-
ці, який ми назвали «Храм Благої 
Звістки». Для цього були зроблені 
посильні, але щедрі збори коштів. 
У 1961 році ми купили старе примі-
щення колишньої школи з великою 
територією, яка прилягала до нього, 
і приступили до будівництва.

Будучи пресвітером церкви, на 
початку втілення цього проекту я 
дуже хвилювався, боячись почати 
будівництво без потрібних фінансів. 
Почати й не закінчити будівництво 

— було б дуже неприємно. Я звер-
нувся в молитві до Господа, і Він не 
забарився з відповіддю. Мені було 
сказано через уста моєї матері, яка 
мала дар пророцтва: «Благослов-
ляю вас. Починайте — і закінчите. Я 
з вами».

Тоді ми приступили до будівни-
цтва, з вірою покладаючись на Гос-
пода. Комітет церкви був дружнім, і 
хоча ми мали певні труднощі, спра-
ва просувалася вперед. Ми вклали в 
це будівництво багато власної пра-
ці. Але працювали дружно. Завдя-
ки цьому та допомозі Господній ми 
закінчили будівництво в 1962 році й 
посвятити його Господу.

Слава і подяка Богу за Його допо-
могу та сприяння у всьому! 

 О.Ю. ШЕВЧЕНКО



Не «викручуйте рук» Богові

Які потрібні ключі, принципи й 
секрети, щоб Бог обов’язково від-
повів нам і зробив те, у що ми віри-
мо й чого просимо?

Треба молитися? Так.
Довіряти Богові? Абсолютно!
Бути Йому слухняним? Дуже 

важливо!
Базувати молитву на Писанні! 

Звісно ж!
Бути вірними в малому? Необ-

хідно…
Список можна продовжува-

ти, однак є одне «але», без якого 
християнин, який керується здоро-
вим глуздом, в інших сферах може 
з’їхати на обочину заблудження.

У чому ж суть цього обмежен-
ня?

У нашій, а не в Божій обмеже-
ності!

Вірте, моліться, сповідуйте Сло-
во Боже, будьте вірні, живіть свято, 
робіть усе правильно, усі пункти й 
підпункти того, що ви зрозуміли з 
Біблії, бо це важливо, але тільки не 
робіть Бога бездушним автоматом 
із видачі відповідей, ніби Він пев-
ний духовний механізм, залежний 
від наших правильних дій…

З часів древніх гностиків до су-
часних християнських культів зна-
ходяться розумники, які хочуть пе-
реконати людство, що якщо знати 
особливі «духовні секрети», прин-
ципи чи певні містичні ключі, то Бог 
обов’язково зробить те, чого ми 
очікуємо. Він просто не зможе по-
іншому. Ми змусимо Його!

Які б уривки з Писання не під-
ганялися під ці слова, така концеп-
ція Бога робить нас керманичами, 
а Творця залежним від нас. Але Він 
вибирає, не питаючи нашого до-
зволу. Знаходить пастушка Давида, 

тремтячого від страху Гедеона, не-
постійного Петра, гонителя Савла…

Для того, щоб Його план у нашо-
му житті був реалізований, наша 
власна реакція у відповідь і певні 
дії, звісно, необхідні! Ми не маріо-
нетки в руках ляльковода, але (і ще 
раз але) наші правильні дії не змо-
жуть змусити Його щось зробити. 
Тому що це вірування робить Його 
не суверенним й безвладним.

Він благий, люблячий, довго-
терпеливий, милосердний, святий, 
справедливий і праведний, але при 
цьому Він — Господь усього. Ним 
не керує сила нашої віри, потуж-
ність сповідання, принесені деся-
тини й пожертвування, невідступ-
ні молитви, сконцентрованість на 
думці, вірність у служінні та інше…

Згадуючи про «духовні закони», 
не можна забувати про Законодав-
ця. Він — особистість. Він — Гос-
подь!

Тому хай у нас будуть і п’ять 
ключів перемоги, і сім принципів 
успіху, і сто законів росту й інше, 
але завжди буде, як мінімум, один 
ключ, крок чи принцип, який нам 
не відомий. І при всіх правильних 
діях ми будемо все одно в глибокій 
залежності від Бога та Його допо-
моги. 

Таке розуміння збереже нас у 
смиренні й правильному стані сер-
ця перед Богом. 

Денис ПОДОРОЖНИЙ,
podorojniy.livejournal.com

Обережно: твердині!



Парадокс радості

Практичне християнство



«Майте, брати мої, повну ра-
дість, коли впадаєте в усілякі ви-
пробовування, знаючи, що досвід-
чення вашої віри дає терпели-
вість. А терпеливість нехай має 
чин досконалий, щоб ви досконалі 
та бездоганні були, і недостачі ні 
в чому не мали» (Як. 1:2-4).

Однією з чеснот християнина в 
час особистих і соціальних потря-
сінь є здатність із радістю прийма-
ти важкі обставини, у які ми потра-
пляємо. На перший погляд, це зда-
ється несумісним, і перша реакція 
нормальної людини на заклик до 
радості в складних обставинах: «У 
тебе що, порушення психіки? А чи 
не пройти тобі відповідний курс 
психокорекції?» Так, в окремих ви-
падках справді потрібна допомога 
зрілого психолога-християнина.

Утім, ходження з Богом, стосун-
ки з Ним — це парадокс. Парадокс 
— стан, який може бути реальним, 
але який неможливо пояснити ло-
гічно. Парадокс — істинне твер-
дження, яке складається з двох 
суперечливих суджень, що виклю-
чають одне одного. Але істинність 
цього твердження саме в його па-
радоксальності.

Парадокс буття Бога й парадокс 
ходження з Богом — це не напів-
правда, це істина. Наприклад, па-
радоксом буття Бога є сама Трій-
ця — одна божественна сутність 
у трьох особах: Один Бог, але три 
особи; три особи, але не три Бога, а 
один Бог. Цей парадоксальний стан 
Бога, Який споконвічно існує в ре-
альності, і який ми не можемо по-
яснити з точки зору логіки чи здо-
рового глузду. Ми можемо лише 
прийняти це вірою.

Ще один парадокс буття Бога — 
втілення другої іпостасі: Бог став 
людиною, Боголюдиною. Всемо-
гутній Бог, Який поза часом та про-
стором, обмежив себе в просторі й 
часі на Землі. Дві природи, боже-
ственна й людська, дві волі, але ра-
зом, не окремо, в одній особистос-
ті!

Найбільший парадокс буття Бо-
га для мене — хрест Христа і сло-
ва Сина Божого: «Боже Мій! Боже 
Мій! Для чого Ти Мене покинув?» 
(Мр.15:34). Як могла в божествен-

ній сутності єдності трьох іпостасей 
одна особа залишити другу особу, 
та ще в момент смертельної агонії? 
Що це були за відчуття й чому? Ми 
не зможемо цього пояснити ні з по-
гляду логіки, ні з погляду здорово-
го глузду. Страшно таке стверджу-
вати, але якби цей парадокс не від-
бувся, якби Христос не помер, не 
зійшов у пекло, не воскрес і не воз-
нісся, і не сів по правиці Отця, наша 
віра була б марною, як і очікування 
Його другого приходу. 

Щоб отримати життя з Богом 
людині, живій фізично, але мертвій 
духовно, треба народитися згори. 
Щоб нам жити з Богом у святості, 
треба померти для гріха. Все По-
слання апостола Павла до римлян 
— суцільний парадокс Божого об-
рання, виправдання, благодаті, лю-
бові, милості. Це все неможливо 
пояснити з погляду логіки чи здо-
рового глузду. Саме тому це при-
ймається вірою. Sola Fide (з лат. 
«тільки вірою» — прим. ред.)…

Заклик до радості в часи випро-
бувань, особистих і соціальних по-
трясінь, складних обставин — це 
також парадокс у нашому ходженні 
з Богом. Більше того, Бог через Яко-
ва не просто закликає до радості, а 
повеліває нам: «Майте повну ра-
дість!» Коли? «Коли впадаєте в усі-
лякі випробовування». По-іншому 
це можна сформулювати так: тоді, 
коли мене оточують різні (не одно-
типні) спокуси, різні складні ситу-
ації, які мають властивість прихо-
дити одночасно (це нам відомо як 
«чорна смуга в житті»). Це як впас-
ти до диких звірів на арену Колізею 
під час Неронових гонінь. Це як ніч-

ний дзвінок, який стосується близь-
кої тобі людини…

Однак Бог стверджує, що є де-
що, що ми знаємо, що дає нам віру 
і надію, коли нас накривають ці со-
ціальні й особисті потрясіння, яких 
ми, звичайно ж, намагаємося уник-
нути, «знаючи, що досвідчення ва-
шої віри дає терпеливість». Ми за-
хоплюємося героями віри: Авраа-
мом, Мойсеєм, Гедеоном та інши-
ми зі Старого Заповіту і Послання 
до євреїв (11 р.). Ми захоплюємося 
отцями Церкви, мучениками, духо-
вними старцями, страстотерпцями, 
які змогли з гідністю витерпіти та-
кі спокуси, випробування й страж-
дання, які навіть собі складно уяви-
ти, не здригнувшись.

Але ці люди не стали б героя-
ми віри, не проявили б стійкості в 
Бозі, якби їхня віра не була випро-
бувана найжорсткішими обстави-
нами в найжорсткіший спосіб. Так, 
жорсткими, а не просто складними 
ситуаціями. І Бог чомусь каже, що 
це те, що ми вже знаємо, тобто що 
випробування моєї особистої віри, 
а не віри мого ближнього з України 
чи ворога з Росії дає мені терпели-
вість, витривалість, витримку.

Бог нам не лише обіцяє, що ви-
пробування віри дасть нам ви-
тривалість, але й попереджає, що 
«терпеливість нехай має чин до-
сконалий, щоб ви досконалі та без-
доганні були, і недостачі ні в чому 
не мали». Іншими словами, наше 
терпіння, витривалість, витримка 
повинні мати завершену дію. Тіль-
ки тоді Він буде досягати в нас до-
сконалості в Христі, преображаю-
чи наш характер в образ і подобу 

Якщо життя тобі 
не видається величезною 
радістю, то це тільки тому, 
що твій розум неправиль-
но спрямований.

Лев ТОЛСТОЙ
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Христові, буде сяяти в нас любов’ю 
Христа.

Іноді стається так, що ми тер-
пимо, стоїмо, витримуємо, а потім 
махнули рукою й пішли. Добре, як-
що без матюків десь на околицях 
нашої свідомості. Чи то тому, що 
стомився, чи тому, що набридло чи 
втратив сенс, чи це нікому не ціка-
во й ніхто не звертає уваги, чи тому, 
що ніхто не хоче розділити зі мною 
біль, чи тому, що біль став нестерп-
ним. А хіба мені справді потріб-
но, щоб хтось бачив мій внутріш-
ній біль? Хіба не достатньо того, 
що бачить і знає Бог, якщо Він сам 
пережив повноту людських страж-
дань? Часто виявляється, що цього 
замало, оскільки хочеться турботи 
близької людини, співчуття навіть з 
боку ворога. 

Моя витривалість і стійкість в 
часи особистих та соціальних по-
трясінь потрібна, передусім, мені й  
Богу, хоча наслідки моєї стійкості й 
витримки обов’язково відобразять-
ся на моїх ближніх, на моїй місце-
вій церкві, сусідах, дружині, дітях, 
батьках і навіть на моєму ворогові. 
Стійкість як феномен має винятко-
ве значення для мене й Бога, але 
наслідки моєї стійкості відобража-
ються й на тих, хто мене оточує.

Чи хочу я досягати досконалос-
ті у своєму характері та ходженні з 
Богом? Хочу, напевно. Принаймні 
мені так здається навіть тоді, ко-
ли вранці не вип’ю достатньо ка-
ви. А це значить, що треба вчитися 
з гідністю вистоювати, витримува-
ти, страстотерпіти випробування 
й важкі, навіть жорсткі обставини. 
Більше того, знаходити в цьому 
Христову радість. Не радість садис-
та чи мазохіста, а радість героя ві-
ри. І знайти цю радість мені не до-
поможе ніхто: ні друг, ні ближній, ні 
дружина, ні діти, ні президент. Зна-
йти цю радість мені треба винятко-
во самому, тому що її джерело — 
всередині мене, в глибині сутності 
моїх стосунків з Архітектором істо-
рії, який допустив ці обставини. Без 
цього випробування віри й нашої 
довіри Богові не може бути стійкос-
ті. А без закінченої, завершеної дії 
нашої стійкості не може бути пре-
ображення нашого характеру.

«Блаженна людина, що витер-

пить пробу, бо, бувши випробува-
на, дістане вінця життя, якого Гос-
подь обіцяв тим, хто любить Його» 
(Як.1:12).

Людина, терпіння та витримка 
якої мають завершену дію (впадає-
те в усілякі випробовування), отри-
має вінець життя тільки після того, 
як буде випробувана. Не раніше. 
Об’їзних доріг немає. Чомусь гро-
ші в цьому питанні ніяк не допо-
магають, хоча цього бажав би бага-
то хто. Посередники й адвокати  ні 
про що з Богом не зможуть домо-
витися. Вінець життя ми отримає-
мо лише після того, як проявимо в 
нашій стійкості завершену дію, ви-
стоїмо. 

Вінець життя, який давав цезар 
гладіаторам-переможцям, означав 
«живіть до наступного гладіатор-
ського братовбивчого бою, у якому, 
можливо, переможете, а можливо 
— ні». Цезар обіцяв (і дарував) сво-
їм бійцям і гладіаторам тимчасовий 
вінець життя, щоб жили й билися 
на смерть ради його радості й за-
доволення, ради його розваги.

Цезар не міг повернути мертво-
му гладіатору життя і, тим більше, 
дати йому вінець Життя. Господь 
же обіцяє й дарує мені вічний ві-
нець Життя, але не до наступної 
складної ситуації. Наш Цар плаче 
разом з нами, молиться разом з на-
ми Духом Святим, коли в нас немає 
слів, страждає разом з нами, і во-
скресить нас того дня, покладе на 
нашу голову Свій вінець Життя — 
життя з Богом у вічності.

Наш Цар — не Нерон, не Пілат 
і не Ірод, і навіть не Варавва. Такі 
царі в складних обставинах допо-
магають нам вижити, збуджуючи 
ненависть до ворога, маніпулюючи 
нашими мотивами в своїх користо-
любних цілях. Наші складні обста-
вини, наш хрест, наше слабке місце 
— це їхня сила, їхня перевага. Во-
ни можуть нас лише наповнити не-
навистю, мстивістю, стійкістю ради 
свого «его» чи альтер-его.

Наш же Цар — це Боголюди-
на, Яка може співчувати нам в не-
мочах наших, тому що Він був ви-
пробуваний «в усьому, подібно до 
нас, окрім гріха» (Євр.4:15). Він має 
досвід хвороб, страху, хвилювань, 
погроз, наклепів, зневаги, побит-

тя, нерозуміння, смерті, навіть схо-
дження в пекло. Але Він має й до-
свід зцілення, годування тисяч лю-
дей, підбадьорення стражденних, 
має досвід воскресіння після смер-
ті, досвід вознесіння від Землі до 
Отця, досвід радості возз’єднання 
з Отцем, коли сів по Його правиці. 
І цей досвід наша Боголюдина, наш 
Заступник пропонує й нам: радість 
утіхи Духом Святим у нашому саду 
Гефсиманському й на нашому хрес-
ті, радість воскресіння, радість ві-
чного єднання з Отцем. А поки що…

А поки мені треба навчити-
ся приймати особисті та соціаль-
ні складні обставини. Навчитися 
приймати з радістю, без комплек-
су жертви, змінюючи з Ним те, що 
можна змінити, і приймаючи з Ним 
те, що неможливо змінити, що не 
в моїй владі чи силі, особливо, ко-
ли йдеться про серце чи ставлення 
близької людини чи ворога. У тако-
му випадку все, що мені залиша-
ється, — змінити своє ставлення, 
своє серце, вмістити такого ближ-
нього. І чи знайдеться в моєму сер-
ці місце моєму ворогові?

Дуже боляче вчитися приймати 
те, що неможливо змінити, з радіс-
тю не психічно хворої людини, не 
садиста й не мазохіста. А з радістю 
людини, яка знає Бога, і знає, що не 
буває того, чому Бог не допустить 
статися… І якщо Він допустив, зна-
чить виховує в мені стійкість, зна-
чить дарує вінець Життя…

А поки що мені треба з радістю 
терпіти, вистоювати до кінця, щоб 
випробувалася моя віра, щоб ви-
роблялася витримка, щоб зміню-
вався характер… А поки мені треба 
з радістю повірити в Божу обітни-
цю, що мене «досягла … спроба не 
інша, тільки людська; але вірний 
Бог, Який не попустить, щоб ви ви-
пробовувалися більше, ніж мо-
жете, але при спробі й полегшен-
ня дасть, щоб знести могли ви її» 
(1Кор.10:13). Це і є радість вірую-
чої людини, яка здолала біль сер-
ця і довірила своє життя Автократу 
Всесвіту й Архітектору історії. Мо-
лимося. Солимо. Світимо…

Тарас ДЯТЛИК



Одна з ключових ознак того, що 
ти маєш духовну проблему, — відсут-
ність радості. Слова Павла з заключ-
ної частини  Послання до филип’ян, 
3:1, не втратили своєї актуальності й 
нині: «Зрештою, браття мої, радійте 
у Господі! Писати вам те саме не при-
кро мені, а для вас це навчальне» (в 
англ. «безпечно»). Павло нагадує їм, 
що потрібно радіти, щоб пробувати в 
безпеці. 

Радість — один із життєво важли-
вих «сигнальних індикаторів» на па-
нелі приладів християнського життя. 
Коли стрілка приладу падає — втра-
та радості, — то ми повинні взяти це 
до уваги. Щоб пробувати в безпеці, 
необхідно перевірити, чи є радість у 
нашому житті.

Працівники вугільних шахт зна-
ють, що небезпечні гази накопичу-
ються в тунелях беззвучно та непо-
мітно. Чадний газ може викликати 
асфіксію, а метан вибухонебезпеч-
ний. 

У 2006 році від вибуху мета-
ну загинуло 12 людей на шахті «Са-
го» в Західній Вірджинії. У 1906 році 
близько 1 100 шахтарів загинуло на 
шахті Courrières у Франції через ви-
бухи метану.

Але на зорі вугільної промисло-
вості знайдено дуже просте й ефек-
тивне рішення цієї проблеми: шахта-
рі брали з собою в шахту канарейок. 
Організм цих птахів дуже чутливий 
до чистоти повітря. Поки яскраво-
жовті пташечки співали й цвірінька-
ли, шахтарі знали, що вони в безпе-

ці. Як тільки рівень концентрації га-
зів у повітрі зростав, канарейки пе-
реставали співати та розхитуватися 
на жердинках, і падали на підлогу 
клітки.

Радість християнина подібна до 
цієї маленької пташечки. Одна з пер-
ших ознак проблеми, гріха чи відсту-
пу від істини – втрата радості в Хрис-
ті. Коли ваше серце перестає співати 
— це один із перших сигналів, щоб 
уважно дослідити його й те, у що ви 
вірите.

Сам Ісус вказав на прямий зв’язок 
між нашим щоденним християн-
ським життям і радістю. «Якщо буде-
те ви зберігати Мої заповіді, то в лю-
бові Моїй перебуватимете, як і Я збе-
ріг Заповіді Свого Отця і перебуваю в 
любові Його» (Ів.15:10-11).

Якщо ви знаходите задоволення 
в Христі — ви будете радіти в Ньому. 
Але як тільки ви відведете свій по-
гляд від Нього – ви втратите радість. 
Радість — це барометр вашого духо-
вного життя.

Та не плутайте цю унікальну ра-
дість із приливами почуття оптиміз-

му. Істинна радість Христова — це 
не наслідок позитивного мислення. 
Ця радість — не простий людський 
оптимізм. Ця радість — не результат 
того, що життя йде за моїм планом. 
І це також не означає бачити життя 
крізь рожеві окуляри.

Ісус каже, що це Його радість у 
нас. Апостол Павло закликає радіти 
в Господі. Ця радість — емоційний 
складник спасіння. Це радість спо-
глядання, пізнання, любові й дові-
ри Христу. Ми не можемо відтвори-
ти цю радість самі. Вона плід Свято-
го Духа, який перебуває в нас (див. 
Гал.5:22). Радість — це славне тор-
жество й найбільша насолода самим 
Христом.

Таку радість не можуть подавити 
життєві обставини. Ця радість вихо-
дить від Бога, й вона більша й силь-
ніша за будь-які життєві труднощі. Як 
сказав пророк Аввакум: «Коли б фі-
ґове дерево не зацвіло, і не було б 
урожаю в виноградниках, обманило 
зайняття оливкою, а поле їжі не вро-
дило б, позникала отара з кошари і 
не стало б в оборах худоби, то я Гос-
подом тішитись буду й тоді, радітиму 
Богом спасіння свого!» (Ав.3:17-18).

Будучи духовним барометром, 
радість не залежить від зовнішніх об-
ставин. Світло Христове сяє в мороці 
ночі. Ісус сказав, що ніхто не зможе 
відняти в нас цю радість (Ів.16:22).

Джим ДЖОНСТОН

Канарейки-рятівниці



Михайло 
МОКІЄНКО: 
«Церква має бути 
уважною до дій Божих»

Представляємо область

Дніпропетровське 
об’єднання церков ХВЄ



Обласне об’єднання 
церков ХВЄ

— Чим особлива Дніпропетров-
щина? У чому полягає специфіка 
служіння в Дніпропетровській об-
ласті?

— Дніпропетровщина — це цен-
тральна Україна. Обласний центр 
має славну історію. Сильний науко-
вий потенціал, чимало навчальних 
закладів, природні ресурси… Ряд лі-
дерів державного рівня в радянську 
та пострадянську добу були вихід-
цями з Дніпропетровської області. 
Щодо духовного виміру, то Дніпро-
петровщина в буремні роки гонінь 
та війни була центром вітчизняного 
п’ятидесятництва, виплекавши бага-
тьох служителів, а також стала гос-
тинним притулком для віруючих з ін-
ших регіонів, які тут служать.

Я прийняв служіння старшого 
пресвітера в 1993 році. Це був осо-
бливий час, коли суспільство демон-
струвало потяг до Бога після радян-
ського атеїстичного експерименту. З 
іншого боку, значна частина служите-
лів цілими родинами емігрувала до 
США. Відкривалися нові церкви, при-
їздили закордонні місіонери... Тому 
сьогодні в обласному об’єднанні є 

общини з різним стилем проведен-
ня богослужіння, різні покоління ві-
руючих із розмаїттям поглядів. Іноді 
я думаю, що це і є веління та ознака 
часу, в доброму й негативному сенсі. 
У цьому й полягає специфіка служін-
ня, хоча, загалом, ситуація стабільна.

Дніпропетровське обласне об’єд-
нання — частина Всеукраїнського 
братства ХВЄ, за кількістю членів цер-
ков входить у першу сімку обласних 
об’єднань. Безумовно, хотілося б 
більших результатів. Про це молимо-
ся, стараємося працювати й очікуємо 
злиття пізнього дощу на духовні ниви.

— Дніпропетровська область 
територіально межує з Донбасом, 
за статистикою, зазнала найбіль-
ших втрат в АТО (більшість заги-
блих бійців із цієї області). Як це 
впливає на сучасну духовну атмос-
феру в ній?

— Дійсно, Дніпропетровськ осо-
бливо виділяється на фоні воєнних 
дій на Сході України. І лікарні міста, 
і волонтерський рух, і участь церков 
(маємо десятки подячних листів)… 
Ці події активізували й зблизили різ-
ні конфесії. На сьогодні мені випало 
очолювати Раду християнських цер-

ков, до якої входять усі конфесії, крім 
Московського Патріархату. Маємо 
регулярні зустрічі, молитви, допома-
гаємо двом східним сусіднім облас-
тям. Духовна атмосфера стала більш 
м’якою, відкритою.

— Яка динаміка росту общин? 
Як ззовні ставляться до церкви, чи 
приходять нові люди? Які методи 
євангелізації найбільш результа-
тивні?

— У 1993 році ми мали 28 цер-
ков, тепер налічується 63. Відкрит-
тя нових церков — наш пріоритет. 
Включилися в загальноукраїнський 
проект «400 церков за 5 років». Вод-
ночас значним викликом є потреба 
в посвячених та кваліфікованих слу-
жителях.

Церква ХВЄ стає все більш відкри-
тою для суспільства. Не так багато, 
але приходять нові люди. Вважаю, 
що тепер йде процес посіву. Дехто 
вважає, що найбільш результатив-
ним методом євангелізації є метод 
«від серця до серця», але, думаю, 
що потрібно користуватися комплек-
сним підходом, зважаючи на світо-
глядні зміни. Час, коли ми лише по-
чинали місіонерську діяльність, і ни-
нішня епоха — значно відрізняються. 
Тому Церква має бути чутливою і до 
Духа Святого, і до сучасних викликів. 
Боже Царство важливо проголошу-
вати з любов’ю, запалом, творчо й 
системно.

— Які види служіння найрозви-
неніші в області? Що ви вважаєте 
своїми найбільшими досягнення-
ми?

— Стараємося розвивати всі пер-
спективні види служіння. За кожною 
командою закріплений відповідаль-
ний. Дякую Богу за те, що вдалося 
залучити до праці молодих, здібних 
працівників, зокрема випускників 
КБІ, ЛБС.

Найбільшим досягненнями вва-
жаю те, що за останні 15 років вда-
лося відкрити 17 нових церков — в 
основному в районних центрах. Ці 
спільноти сьогодні налічують по 40-
50 членів. Будуються доми молитви. 
Дякую місії «Голос надії» за співпра-
цю, а також церквам Рівненської і 
Волинської областей за  кадрову під-
тримку й допомогу в будівництві бу-

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
Дніпропетровське об’єднання

станом на 01.01.2016 р.:
Кількість усіх церков – 63; у них членів – 5849. 
Зареєстрованих церков – 49; у них членів – 5107; 
незареєстрованих церков – 14; у них членів – 742. 
Кількість пасторів – 63; із них рукопокладених – 45, 
нерукопокладених – 18.
Кількість дияконів – 142; із них рукопокладених – 123, 
нерукопокладених – 19.
Молитовних будинків – 43; будуються – 6. 
Кількість молоді в церквах – 915; керівників молоді – 30.
Кількість Біблійних закладів – 1 (Біблійний коледж «Світло Євангелія»).
Кількість хорів – 19; музичних груп – 29; оркестрів – 2.
Кількість притулків для дітей-сиріт – 1; у них вихованців – 30.
Кількість реабілітаційних центрів для дорослих – 4; 
у них перебуває чоловік – 33.
Тюремне служіння – у 7 тюрмах; церков у тюрмах – 3; у них членів – 15.
Кількість сестер (членів церкви) – 3750; 
відповідальних за жіноче служіння – 31. 
Кількість Недільних шкіл – 57;
з них при церкві – 47; поза церквою – 10.
Кількість учнів у НШ – 1676; учителів у НШ – 261.
Кількість християнських таборів – 32.



динків молитви в Нікополі, Царичан-
ці, Петриківці, Васильківці.

Ще одним важливим досягнен-
ням вважаю те, що є  порозуміння в 
обласному братерстві, налагоджена 
структура, підвищується рівень квалі-
фікації служителів. За все слава Богу!

Служіння старшого пресвітера
— Як ви відчули покликання до 

служіння? Які етапи в служінні 
пройшли, перш ніж стали облас-
ним пресвітером?

— На початку 1970-х років у на-
шій області багато церков (пере-
важно молодь) пережили хрещення 
й сповнення Духом Святим. Це був 
особливий час. У зимовий період ми 
практично кожний вечір збиралися 
на молитву. І дуже часто до мене бу-
ло пророче слово про духовну пра-
цю. Моє серце наповнювала велика 
любов до Божого народу й усього, 
що стосувалося Божої справи.

Натхненням і прикладом для ме-
не були місцеві служителі, розпові-
ді про мого діда, який був одним із 
перших пасторів, а також радіопро-
повіді Ярла Пейсті.

У 1983 р. мене рукопоклали на 
дияконське служіння. Коли відновив 
роботу Союз ХВЄ, брати доручили 
служіння відповідального за відділ 
освіти в Дніпропетровській області. 
Служіння старшого пресвітера об-
ласті виконую з 1993 року.

— Які риси особливо важливі 
для служителя церкви? Що най-
більше впливає на успіх в служінні?

— У житті служителя дрібниць не 
буває, але хотів би виділити: вірність, 
страх Божий, смирення, богопізнан-
ня. Успіх залежить від молитовного 
життя, перебування в Слові, напо-
внення Духом Святим, системності 
праці, а також від співпрацівників.

— Як ви оцінили б духовний 
стан сучасних церков? Чи близьки-
ми є стосунки людей із Богом?

— Якщо порівняти духовний 
стан церков зараз і 30-40 років то-
му, є певні відмінності. Можливо, це 
суб’єктивно, але, на мою думку, ра-
ніше було більше ревності в молитві, 
у праці (наприклад, під час будівни-
цтва домів молитви), були сильніші 
есхатологічні очікування, у церквах 

було менше світського. Хоча й сьо-
годні є чимало богобоязливих, по-
свячених, христоцентричних віру-
ючих. Щодо стосунків з Богом — це 
питання кожної людини зокрема. 
Ми повинні випробовувати себе, бу-
ти щирими. Найбільше віддаляє від 
Бога гріх, дух цього світу в різних йо-
го проявах, у т. ч. — дух матеріалізму.

— У чому, на вашу думку, причи-
на пасивності багатьох віруючих 
щодо служіння? Як служителям 
заохотити християн до праці? 

— Пасивність багатьох віруючих 
часто викликана недостатньою вмо-
тивованістю членів общин, непра-
вильними пріоритетами, суєтністю 
розуму. Але опускати руки не варто. 
Про це треба проповідувати, напо-
легливо вчити, подавати особистий 
приклад. Повинна бути дисципліна й 
відповідальність за доручену справу.

— Якою, на вашу думку, має 
бути взаємодія церкви й суспіль-
ства? 

— Ісус у молитві до Отця Небес-
ного не просив, щоб Його послідов-
ники були взяті від світу, навпаки — 
Він послав їх у світ. І сьогодні ми, як 
християни, повинні розуміти свою 
функцію і виконувати її. Це — про-
повідь Євангелії, добрі діла й ми-
лосердя, служіння через свою про-
фесію, просвітницька діяльність… 
Щодо конкретних явищ, треба мати 
сміливість сказати правду, як це зро-
бив у свій час Іван Хреститель. Ста-
рі пам’ятники впали, нових — поки 
не ставлять через відсутність авто-
ритетів… Здається, цей світоглядний 
транзит є чудовим часом для автори-
тетного слова й діла Церкви.

— З вашого досвіду спілкуван-
ня з Богом, які Його цілі для нашо-
го часу? В чому особливість нашої 
епохи? Що говорить Бог до сучас-
ної церкви, до України? 

— Вірю, що Бог має конкретний 
план для Церкви, для кожного з нас, 
для України. Наше завдання — пізна-
вати Його у всіх дорогах і обставинах 
(див. Пр.3:6). Думаю, що Бог в черго-
вий раз говорить всім: «Я Бог і немає 
іншого». Він хоче, щоб люди зупини-
лися й вибрали добрий шлях. Божа 
воля блага й досконала. Одна з осо-

бливостей нашої епохи – ми живемо 
в кінці останнього часу. Церква має 
бути уважною до дій Божих, ми час-
то запізнюємося. Наведу свіжий при-
клад. На недавній зустрічі з радни-
ком мера Дніпропетровська він за-
питав нас: «Чому церкви не взяли ні-
якої участі в перейменуванні вулиць, 
проспектів і площ?» Отже, важливо 
пильнувати не лише за тим, що від-
бувається в домі молитви.

Про особисте
— Який найяскравіший спогад 

з вашого дитинства? Розкажіть 
про своїх батьків. Як з’явилася 
традиція називати першого сина в 
сім’ї Михайлом?

— Хоч зараз мені 60 років, але ні-
коли не забуду, як у шість з полови-
ною років мене навідало щось не-
дитяче — перший Божий дотик до 
дитячого серця. Я мав привілей на-
родитися в четвертому поколінні ві-
руючих. Пам’ятаю молитви батьків. 
Татову сміливість, простоту, ревність. 
Мама була строгішою, за професією 
— педагог. 

Щодо імені — до кінця не знаю 
всіх витоків, але я вже третій Михай-
ло. Батьки казали, що це запропону-
вала й назвала мене моя бабуся Па-
раска Пимонівна, дружина Михайла 
«першого». Та й народився я 21 лис-
топада… А далі це стало традицією 
— першого сина називати цим іме-
нем. Дай Бог виправдати значення 
цього імені… Таким чином вже має-
мо Михайла «п’ятого».

— Розкажіть про вашу тепе-
рішню сім’ю. Чи змінилося щось у 
вашому служінні після одруження? 

— Моя дружина Лідія Остапівна 
з Волині, з відомого села Башлики. 
Її тато також був пресвітером церк-
ви, пережив дуже непрості часи, а 
особливо коли разом зі своїм бать-
ком відбував строк у Сухобезводній. 
Одружилися в 1980 році. Господь по-
дарував нам п’ятьох синів, наймен-
шому Давиду не судилося жити на 
землі, він у Господа. Усі діти одруже-
ні, маємо 7 онуків. 

Безумовно, більша частина мо-
го служіння припадає на період піс-
ля одруження. Я  старався, щоб ніяке 
питання, у тому числі й таке важли-
ве, як одруження, не було гальмом 



у служінні Господу. При цьому хочу 
підкреслити, що дружина завжди 
допомагала й підтримувала мене. 
На мою думку, один із ключових ви-
мірів поклику дружин — бути поміч-
ницею, допомогти виконати покли-
кання чоловіка.

— Ви — щаслива людина? Що 
для вас щастя? 

— Відповім словами пісні: «Моє 
щастя заховане в Бозі!» Саме тому 
вважаю себе щасливою людиною. 
Щастя — це внутрішня гармонія, що 
витікає з правильних стосунків із Бо-
гом. Це коли ти реалізований, коли 
слухняні діти… Це можна продовжу-
вати до нескінченності. 

— Якої мети ви хотіли б досяг-
нути у своєму земному житті? Що 
є справою усього вашого життя?

— Прожити життя згідно з волею 
Божою, бачити, як діти й онуки лю-
блять Господа й ходять шляхами Йо-
го, мають влаштоване життя також.

Як я вже казав, значна частина 
мого життя — це служіння. Як казав 
Ісус: «Пастир добрий кладе душу 
Свою за овець» — оце, напевно, і є 
головною справою мого життя. Ну і, 
безумовно, досягти вічності разом із 
усіма святими!

— Як відбулося ваше народжен-
ня згори? Що змінилося у ваших сто-
сунках з Богом протягом життя? 

— У моєму житті народження 
згори й хрещення Духом Святим зі-
йшлося за часом. Я чітко пам’ятаю 
день, коли це відбулося, — 28 січня 
1973 року. Ніколи не забуду тих по-
чаткових стосунків з Богом — пер-
шу любов. З часом вона переросла 
в довготривалі стосунки, більш зрі-
лі. Сьогодні бажаю більше й більше 
пізнавати Його. Він — Альфа і Омега 
мого життя.

— Ваші побажання читачам — 
віруючим людям України.

— Любіть Господа, знайдіть своє 
місце в тілі Ісуса Христа і ревно ви-
конуйте своє служіння, будьте по-
кірні вашим наставникам, полум’яно 
чекайте скорого приходу Ісуса Хрис-
та! Передплачуйте й читайте журнал 
«Благовісник». Нехай Бог рясно бла-
гословить вас і всю Україну!

Події останніх років об’єднали християн більшості конфесій в Україні. 
Тепер вони мають спільність як у молитві, так і в доброчинній роботі.  На 
Великодні свята в багатьох містах та селах нашої країни відбулися міжкон-
фесійні християнські заходи.

За ініціативою Духовної Ради християнських церков Запоріжжя та за 
підтримки місцевої ОДА святкування тривали два дні. 30 квітня біля бу-
динку облради відбулося святкове служіння «Значення Голгофи для люд-
ства», а наступного дня відбулася Великодня хода за участю представників 
різних християнських церков, яка пролягла від бульвару Шевченка до пло-
щі Фестивальної. Разом із іншими главами церков міста в пасхальних слу-
жіннях взяв участь старший пресвітер Запорізького обласного об’єднання 
ЦХВЄУ Василь Гедаревич.

Напередодні Пасхи, у Вербну неділю, понад тисячу жителів Херсона 
взяли участь у хресній ході та молитві за мир в Україні, злагоду та добро-
бут. Зокрема християни  різних конфесій:  віряни УПЦ КП, протестантських, 
євангельських та юдейської спільнот. На завершення люди спільно про-
читали молитву «Отче наш», а після молебню відбувся концерт духовної 
музики.

1 травня в Дніпрі відбулося загальноміське богослужіння, ініційова-
не Радою християнських церков. Служителі різних християнських конфе-
сій проповідували про воскресіння Ісуса та закликали до молитви за мир 
і благословення як для Дніпропетровщини, так і всієї України, — повідо-
мляється на сторінці обласного об’єднання. Спів хору й музичних гуртів, 
звернення пасторів — все це надихало присутніх до вдячності Ісусу Христу 
за його світле Воскресіння.

Міжконфесійна хресна хода та богослужіння
відбулися на Пасху в Запоріжжі, Херсоні та Дніпрі

9 травня 2016 року в приміщенні церкви ХВЄ «Філадельфія» (м. Київ) 
відбулася зустріч християн-підприємців, на якій були присутні представни-
ки з 11 областей України, а також старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паноч-
ко та його перший заступник єпископ Микола Синюк.

Зустріч розпочалася з привітального слова Миколи Синюка. У звернен-
ні служитель поділився роздумами про значення воскресіння Ісуса Христа. 

На початку своєї промови в.о. керівника відділу підприємництва ЦХВЄУ 
Віктор Вознюк проінформував присутніх про ряд питань, які були внесені 
до порядку денного. Він також підкреслив важливість таких зустрічей, бо 
вони готують міцну платформу й працюють на довгострокову перспективу, 
яка дасть можливість змінити мислення суспільства.

«Наша Пасха — Христос» — такий семінар провів старший єпископ 
Церкви ХВЄ України Михайло Паночко. Служитель звернув увагу на осо-
бливість стосунків із Богом, а також на величезний обов’язок і на ресурси, 
які мають віруючі в Імені Ісуса Христа. «Будучи християнами, ми все ж мо-
жемо спіткнутися. Навіть правильно посаджені люди можуть не пустити 
свого коріння глибше, а залишитися на поверхні. Бог вибрав малих і незна-
чних, відкривши їм велику таємницю. Саме тому наше покликання торка-
ється серйозних сфер життя», — резюмував промовець.

Після спільної молитви Михайло Степанович поділився інформацією 
про нинішній стан справ у братерстві, а також про виклики, які сьогодні 
зустрічає Церква. 

Закінчив зустріч словом і молитвою пастор місцевої церкви Анатолій 
Козачок, дякуючи Богові за Його благословення та плідну розмову.

Прес-служба Відділу підприємництва ЦХВЄУ

У Києві відбулася зустріч працівників Відділу
підприємництва ЦХВЄУ



13-14 квітня 2016 року відбула-
ся річна звітна конференція Церкви 
християн віри євангельської Укра-
їни. Близько чотирьох сотень свя-
щеннослужителів зібралися в мо-
литовному будинку церкви «Благо-
дать», що в Софіївській Борщагівці, 
під Києвом. Бог дав нам добрий час 
для  підведення підсумків та утвер-
дження планів на майбутнє. На від-
критті старший єпископ ЦХВЄУ Ми-
хайло Паночко зауважив, що гасло 
конференції «Щоб будувалася церк-
ва» (1Кор.14:5) — обрали зовсім не 
випадково. Оскільки часи суспіль-
них катаклізмів, як сьогодні, є спри-
ятливою нагодою для духовного 
відродження народу.  «Так багато є 
у світі руїни… руйнуються людські 
долі, але Церква Христова будуєть-
ся, тому що її главою є не люди, а 
наш воскреслий Господь!» — наго-
лосив старший єпископ.

Власне, будівництво церкви, у 
всіх змістах цього слова, було в цен-
трі уваги всіх доповідачів.

Інформаційно-звітну частину 
конференції вів єпископ Михайло 
Близнюк. Про проведену за рік ро-
боту звітувалися скарбник братер-
ства Петро Карпов, голова ревізій-
ної комісії Анатолій Козачок, а також 
перший заступник старшого єписко-
па Микола Синюк та сам старший 
єпископ Михайло Паночко. За сло-
вами Михайла Степановича, спо-
стерігається динаміка до кількісного 
та якісного зростання громад ХВЄ в 
Україні. На початок року було 1605  
зареєстрованих громад ЦХВЄУ, до 
яких належать 112 344 члени. 

Привітати делегатів конфе-

Звітна конференція Церкви ХВЄ України
ренції приїхало багато гостей 
з-за кордону. Зокрема, служителі 
п’ятидесятницьких союзів Польщі, 
Іспанії, Німеччини, РФ, США. Щире 
привітання із сонячної Грузії передав 
єпископ Олег Хубашвілі, слова яко-
го хочеться особливо відмітити: «Я 
пам’ятаю українських єпископів, які 
надихали й рукопокладали нас, два-
дцятилітніх, на служіння — і ми до 
цих пір у служінні!» Також учасників 
конференції привітали: представник 
ТРК «Еммануїл» Олексій Волченко, 
доктор філософських наук, сімейний 
консультант Адріан Буковинський, 
народні депутати України.

Зранку 14 квітня свої вітання де-
легатам висловив координатор між-
фракційної депутатської молитовної 
групи у ВР Павло Унгурян, який ко-
ротко прозвітував про роботу хрис-
тиян в українському Парламенті та 
поділився планами – об’єднати  ві-
руючих юристів, журналістів та  ін-
ших представників  інтелігенції в 
різних регіонах України. Для цього  
народні депутати-протестанти пла-
нують наступного року провести 
близько двадцяти форумів. «2017  
рік — це рік 500-ліття реформації в 
Україні. Ми маємо нагадати суспіль-
ству, що без реформації духу не мо-
же бути справжньої реформи в дер-
жаві» — наголосив Павло Унгурян. 

Делегати схвалили проведен-
ня всеукраїнського «Свята братер-
ства». Один недільний день у році 
кожна церква в країні приділить для 
того, щоб розповісти суспільству 
про себе: про історію помісної гро-
мади та загалом п’ятидесятництва 
в Україні, про сьогодення й плани 

національної церкви на майбутнє, 
представити її соціальну доктрину. 

Серед нових проектів — ство-
рення книги-підручника, яка ґрун-
товано розповість про соціальну ро-
боту братерства, здійснену за роки 
незалежності України. Також бага-
то  уваги приділялося  проекту «400 
церков за п’ять років», обговорення 
якого старші служителі вели вже  не 
раз, однак саме річна звітна конфе-
ренція стала точкою відліку для цьо-
го масштабного проекту.

Чотири ґрунтовних семінари з 
обговоренням, що не раз перерос-
тало в доволі жваву дискусію, було 
проведено за два дні.  На вечірньо-
му засіданні в середу семінар на те-
му «Церква як Тіло Христове» про-
вів єпископ Ростислав Мурах. Зран-
ку в четвер служив завідувач відділу 
освіти Віктор Вознюк, його семінар 
«Церква з середини» був присвя-
чений соціальному й духовному 
складнику церкви. Під час денного 
робочого засідання 14 квітня єпис-
коп Микола Синюк провів семі-
нар «Місія служителів у збудуванні 
церкви». А  завершальною ланкою в 
цьому  навчальному ланцюжку став 
семінар Михайла Паночка «Будуй-
те самих себе». Він торкнувся цілої 
низки питань, які спонукають слу-
жителя й кожну віруючу людину по-
ставити собі запитання: на чому бу-
дується моя віра? Щире слово стар-
шого єпископа торкнулося кожного 
серця, запаливши до подальшого 
служіння. 

Завершилася річна звітна конфе-
ренція ревною молитвою за Украї-
ну, а також за потреби, за оздоров-
лення та обновлення.



Близько 130 делегатів із усіх ре-
гіонів України з’їхалися на звітну 
конференцію соціального служін-
ня ЦХВЄУ, яка відбулася в київській 
церкві «Скинія» 18 травня 2016.

Основною темою для обговорен-
ня стало тюремне служіння, а також 
делегати торкнулися теми медично-
го й військового капеланства.

Учасники ділилися своїм досві-
дом служіння, надихаючи тим са-
мим братів і сестер. Ще однією важ-
ливою темою конференції була тема 
єдності. Говорили про те, як її досяг-
ти, про проблеми взаєморозуміння 
між різними поколіннями.

Відповідальні за соціальне слу-

жіння з різних регіонів України роз-
повідали про плоди своєї праці, про 
труднощі й досягнення, про пер-
спективи розвитку. Основними до-
повідачами конференції були пас-
тор церкви «Скинія» В’ячеслав Когут, 
старший пастор церкви «Скинія», ке-
рівник відділу соціального служін-
ня ЦХВЄУ Рустам Фатуллаєв, а також 
Руслан Коханчук — полковник Мініс-
терства оборони України, старший 
офіцер відділу роботи з громадськи-
ми, релігійними організаціями Де-
партаменту соціальної та гуманітар-
ної політики Міністерства оборони 
України. Після закінчення конферен-
ції учасникам було вручено сертифі-

Звітну конференцію соціального відділу ЦХВЄУ 
поєднали з навчанням капеланів

кати про проходження навчального 
курсу тюремних і військових капела-
нів.

 «Ця конференція була для ба-
гатьох дуже корисною, тому що ми 
побачили результати нашої праці в 
Союзі церков. Змогли обговорити 
шляхи для вирішення проблем, що 
виникають у тюремному служінні. І 
в цьому ми бачимо славу Божу. Для 
кожного з нас дуже важливо відчува-
ти себе частиною великого служіння, 
бачити, як зросли служіння і як во-
ни розвиваються. Адже перед нами 
продовжують відкриватися нові две-
рі для медичного, тюремного й вій-
ськового капеланства. За це вся сла-
ва нашому Богу!», — ділиться вра-
женнями Юрій Довженкоа, капелан 
і служитель церкви «Скинія».

Випускники Київського біблійного інституту 
1996 року прийшли привітати з врученням дипломів 

нинішніх випускників

Урочистості з нагоди випус-
ку студентів у КБІ відбулися 27 
травня 2016 року. Щирі посміш-
ки, привітання, ледь вловимий 
трепет у поглядах випускників — 
ось вона мить, до якої  йшли всі 
роки навчання! Мабуть, особли-
во хвилюючим він був для групи 
стаціонару (шести братів та однієї 
сестри), які разом провели в цих 
стінах три роки, студіюючи бого-
словську науку. Окрім них, вру-
чення дипломів цього дня відбу-
лося ще двом групам випускників 
очно-заочної форми навчання — 
пасторського служіння та моло-
діжного служіння.

Відкрив урочисте зібрання 
ректор КБІ Сергій Манелюк, який 
зазначив: «Ви ті люди, хто має мі-
сію закидати невода. І не ваша 
справа перебирати невід, мало 
чи багато віруючих, це — справа 
ангелів, а ваша — наповнювати».

Особливим моментом свята 
стало привітання від перших ви-
пускників-бакалаврів богослов’я 
КБІ, які рівно двадцять років тому 
мали урочистий випуск у КБІ.  Ка-
дри документального фільму про 
ту знаменну подію, а також  осо-
бисті свідчення випускників 1996 
року надихнули всіх присутніх.

Гість свята, в.о. президента 

Євангельської Теологічної Семінарії 
Эдмунд Шлак нагадав випускникам, 
що теорія, яку вони отримали в ін-
ституті, і практика — це часто різні 
речі.  «Якщо у тебе ще немає досві-
ду, пам’ятай, що в тебе є колеги», — 
сказав він випускникам та запросив 
на навчання в ЄТС.

Щирі слова подяки від імені ви-
пускників до викладацького складу 

та усіх присутніх промовили Даниїл 
Карплюк, Владислав Сачко та Олег 
Бондар. Після цього відбулася най-
більш хвилююча подія дня — вру-
чення дипломів про закінчення 
вищого навчального закладу.

Заключне слово мав старший 
пресвітер Київського обласно-
го об’єднання ЦХВЄУ Олександр 
Озеруга.



Офіційно старт «Проекту-400» було оголошено 
під час звітної конференції ЦХВЄУ. Однак робота над 
ним розпочалася набагато раніше. Ось що про це роз-
повідає старший єпископ ЦХВЄУ Михайло ПАНОЧКО.

— Михайле Степановичу, які пріоритети ви бачите в 
реалізації Проекту на даному етапі?

— Їх три: забезпечення кадрами, інформаційно-мо-
тиваційна частина й фінансове забезпечення служителів. 
Кадри, тобто місіонери, благовісники — це основне, без 
них нічого не буде.

— Таких служителів будуть готувати спеціально?
— Так. Відділ освіти вже працює над програмою. У 

нас є необхідна навчальна база для проведення місіо-
нерських курсів. Наприклад, можна організувати навчан-

ня на базі місії «Добрий сама-
рянин» у Рівному, у Києві на 
базі нашого Біблійного інсти-
туту та місіонерської школи 
при церкві «Ковчег», на Жито-
мирщині при Коростенському 
біблійному коледжі… 

Михайло Паночко: «Реалізувати проект «400 церков за п’ять років» 
ми зможемо, якщо ідею підтримає кожен член церкви»

Засідання Оргкомітету 
ІІ Світового конгресу ХВЄ 

21 квітня у Львові відбуло-
ся засідання Оргкомітету з підго-
товки та проведення ІІ Світового 
Конгресу Християн Віри Євангель-

— А щодо матеріальних ресурсів: як здійснювати-
меться фінансування проекту?

— На засіданнях Правління й Комітету братства ми по-
годили, що більшу частину фінансування (близько 60%) 
має взяти на себе помісна громада. Тобто материнська 
церква, яка буде задіяна в народженні нових церков. 
Центральний офіс, обласні об’єднання долучатимуть ре-
сурси у вигляді зовнішніх і внутрішніх інвестицій.

— Йдеться про фінансову підтримку місіонерів?
— Посилаючи людей по двох і більше в населені пунк-

ти, де ще немає євангельських церков, ми, звичайно ж, 
маємо забезпечити їх як фінансовою, так і духовною під-
тримкою. Тому ще одне першочергове завдання — заді-
яти молитовний ресурс.  Коли віруючі стануть молитися 
за відкриття нових церков, де будуть їхні місіонери (це 
стане їхньою особистою потребою!), то, я упевнений, ді-
ло піде. За п’ять років ми зможемо відкрити більше цер-
ков, ніж запланували.

— Яка має бути кількість членів помісної громади, 
щоб її можна було зареєструвати?

— Від 10 чоловік. Люди, які прийняли водне хрещен-
ня й живуть на одній території.  Десяток-два членів — це 
вже база для реєстрації й для росту помісної громади. 
Ми реєструємо, допомагаємо стати на ноги — і йдемо 
далі. Але церкви, які будуть відкриті в рамках проекту, 
можуть розраховувати на нашу посильну допомогу про-
тягом п’яти років.

— Що це буде за допомога, окрім фінансів?
— Якщо церква буде заснована, зареєстрована й буде 

стабільно зростати, тоді вже йтиме мова про  наступний 
етап — будівництво молитовного дому.

— Ви багато їздите по регіонах України й розповіда-
єте про цей п’ятирічний проект. А де ще можна ознайо-
митись із інформацією про нього?    

— Зараз відділ освіти готує спеціальні бюлетені. Буде-
мо інформувати про хід проекту через пресу, сайти й зно-
ву-таки усно під час поїздок по областях. Дуже важливо, 
щоб інформація (сама ідея проекту «400 церков за п’ять 
років») дійшла до серця кожної віруючої людини.
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ської, який запланований на 6-9 жовтня 2016 року й 
відбудеться в церкві «Голгофа» (вул. Скрипника, 2а).

Вітаючи учасників засідання, які прибули з Білорусі, 
Литви, Німеччини, США та України, єпископ Марек Ка-
мінський — голова МАХВЄ закликав: «Зробімо ж цей 
конгрес із вірністю та радістю! Хай тече ріка від престо-
лу Божої благодаті так далеко, як Йому до вподоби».

У процесі зустрічі було обговорено всі важливі сто-
рони підготовки: програму, логістику, забезпечення 
охорони та порядку, інформаційне та технічне забезпе-
чення тощо. Уся потрібна та детальна інформація неза-
баром з’явиться на спеціальному сайті конгресу.

«Важливо відмітити, що особливу увагу зосеред-
жуємо цього разу на молодому поколінні служителів 
Церкви Христової. Керівництво МАХВЄ неодноразо-
во наголошує, що в складі делегацій з усіх країн ма-
ють обов’язково бути молоді служителі. Розуміємо, що 
важливо не тільки пишатися історією та берегти досвід, 
але й надихнути та благословити молоду Церкву», — 
підсумовує пастор Богдан Левицький, учасник Оргко-
мітету.

Як очікується, участь у конгресі візьмуть близько 2 
тисяч священнослужителів — керівників національ-
них об’єднань християн віри євангельської, єпископів 
та пасторів, дияконів та благовісників, молодіжних слу-
жителів та місіонерів слов’янських п’ятидесятницьких 
церков із різних континентів. Девіз «П’ятидесятниця — 
відповідь на виклики сучасності» визначає напрямки 
роботи майбутнього форуму.






