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На тему номера

Особисте свідчення
Бог залишив нам Своє об’явлення 

не у формі певних догматів чи поста-
нов. Він дав нам оповідання. Біблія 
— це розповідь, це особисте свід-
чення Самого Бога про те, як Він лю-
бить людей.

Так само й апостол Павло пред-
ставляє свою апологію як особисту 
розповідь про стосунки з Богом Йо-
го обраного народу та як розповідь 
про стосунки з Богом всього люд-
ства. І кожен із нас — частина цієї 
розповіді. 

Ця розповідь переказується Лу-
кою протягом Книги Дій апостолів 
тричі (Дії 9,22,26). Тому розгляньмо 
основні елементи апостольського 
свідчення й подумаймо, які практич-
ні уроки ми могли б взяти з нього. 

Умійте цінувати співрозмовника 
«О царю Агріппо! Уважаю себе за 

щасливого, що сьогодні я перед то-

бою боронитися маю з усього, у чім 
мене винуватять юдеї, особливо ж 
тому, що ти знаєш усі юдейські зви-
чаї та суперечки…» (Дії 26:1-3).

Апостол не виходить за межу 
традиційного в ті дні шанобливого 
ставлення до тих, хто при владі. Але 
в словах Павла немає лестощів, він 
указує на реальні достоїнства сво-
го опонента, який був експертом у 
юдейських законах і традиціях.

Визнання достоїнств опонента 
повинне бути не підлабузництвом, 
а реальною повагою, яка руйнує 
бар’єри. Зрештою, це смиренне ро-
зуміння нашого істинного станови-
ща. Як часто ми намагаємося гово-
рити з грішниками звисока, забува-
ючи, що в нашому спасінні немає 
жодної нашої заслуги.

У Божому плані не невіруючі іс-
нують, щоб ми могли над ними зве-
личуватися, а віруючі, щоб служити 

тим, хто гине, допомагаючи їм набу-
ти спасіння.

Знайдіть точку перетину у ва-
ших переконаннях

«Я стою отут суджений за на-
дію обітниці, що Бог дав її нашим 
отцям, а її виконання чекають по-
бачити наші дванадцять племен, 
служачи Богові безперестанно 
вдень та вночі» (6-7).

Павло знаходить щось спільне 
між ним та Агріппою. Ви не зможе-
те ні в чому переконати людину, як-
що з самого початку ви ні в чому не 
згодні з ним. Ніхто не буде нас слуха-
ти, якщо ми будемо розказувати те, 
що важливе для нас, а не для спів-
розмовника. 

Христос називав себе дру-
гом митників та грішників (див. 
Мт.11:19). Чи багато хто з нинішніх 
проповідників готові назвати себе 



на ноги свої. Бо на те Я з’явився то-
бі, щоб тебе вчинити слугою та 
свідком того, що ти бачив та що 
Я відкрию тобі. Визволяю тебе від 
твого народу та від поган, до яких 
Я тебе посилаю, відкрити їм очі, 
щоб вони навернулись від темряви 
в світло та від сатаниної влади до 
Бога, щоб вірою в Мене отримати 
їм дарування гріхів і долю з освяче-
ними» (12-18).

Звичайно, ми можемо сказати, 
що наше навернення не було на-
стільки драматичним, як у Савла з 
Тарсу. Але особисте навернення — 
ключовий момент свідчення. Люди 
можуть заперечувати ваші цінності, 
ваші переконання та доктрини, але 
хто може заперечити ваш досвід? 
Хто може заперечити те, що ви ре-
ально пережили? У цьому й сила 
особистого свідчення. 

Пам’ятаєте, як це було в оповіді 
про сліпонародженого, якого зцілив 
Ісус? «І покликали вдруге того чоло-
віка, що був сліпим, і сказали йому: 
«Віддай хвалу Богові. Ми знаємо, 
що грішний Отой Чоловік». Але він 
відповів: «Чи Він грішний не знаю. 
Одне тільки знаю, що я був сліпим, 
а тепер бачу!» (Ів.9:24-25).

Я був сліпий, а тепер бачу. Це — 
факт. І можуть заперечуватися мої 
уявлення, мої переконання й док-
трини, але я знаю одне: моє життя 
було нікчемним, а тепер у ньому є 
сенс, мета і радість.

Апостол розповідає Агріппі про 
своє навернення неквапливо, захо-
дячи здалека. Можливість для та-
кої детальної оповіді з безліччю де-
талей ви можете отримати під час 
домашнього спілкування чи вночі 
біля багаття під зоряним небом. Це 
привід все переосмислити, ділячись 
власними переживаннями.

Однак такої можливості можете 
ніколи й не мати. Та й невіруючі, як 
той же Фест, навряд чи будуть дов-
го вас слухати. Тому, готуючись дати 
«відповідь кожному, хто в вас запи-
тає рахунку про надію», треба вміти 
розповісти своє свідчення за 20 се-
кунд. Але за цей час ви повинні зро-
бити пролом у твердині та сподіва-
тися, що пізніше, можливо, вам по-
чнуть ставити питання.

Ось, наприклад, моє двадцяти-
секундне свідчення: «Я отримав хо-
рошу світську освіту, але мене вчи-

ли, що Бога немає і Біблія — це лише 
збірка казок для літніх неграмотних 
жінок. І, щоб я прочитав Біблію, Бог 
закинув мене за Північний полюс, 
не давши з собою нічого читати, 
крім Біблії. І я вирішив, що не зава-
дить прочитати декілька казочок на 
ніч. І, справді, не завадило. Я пере-
конався, що з усіх «духовних книг» 
лише Біблія каже правду про світ, у 
якому ми живемо».

Я розумію, що ця оповідь не та-
ка вже й звичайна, але це також — 
не привід хвалитися. Я шкодую, що 
не прийшов до Бога раніше, не че-
каючи екстремальних заходів із Йо-
го боку. Тоді б у моєму житті було б 
набагато менше дурниць і набагато 
більше радості. Тоді б моє двадця-
тисекундне свідчення звучало б, як 
в одного молодого чоловіка: «Бать-
ки любили мене настільки, щоб на-
вчити: для Бога недостатньо того, 
що я просто хороша людина. Я до-
вірив своє життя Христу й жодного 
разу відтоді не пошкодував про це. 
Лише Ісус здатен наповнити життя 
сенсом».

Павло також мав своє двадця-
тисекундне свідчення: «А по всіх Він 
(Ісус) з’явився й мені, мов якому не-
дородкові. Я бо найменший з апос-
толів, що негідний зватись апос-
толом, бо я переслідував був Бо-
жу Церкву. Та благодаттю Божою 
я те, що є, і благодать Його, що 
в мені, не даремна була…» (1 Кор. 
15:8-10).

Таке коротке свідчення — це не 
просто «лозунг», який привертає 
увагу слухачів. Воно — нагадування 
нам самим, щоб не забути, ким би 
ми були без Божої благодаті. Це на-
гадування про реальну участь Бога в 
нашому житті.

Зв’яжіть ваше свідчення зі 
свідченням Божого Слова 

 «Але, поміч від Бога одержав-
ши, я стою аж до дня сьогодніш-
нього та свідкую малому й велико-
му, нічого не розповідаючи, окрім 
того, що сказали Пророки й Мой-
сей, що статися має, що має Хрис-
тос постраждати, що Він, як пер-
ший воскреснувши з мертвих, про-
повідувати буде світло народові й 
поганам!»(22-23).

Ми не наділені певним власним 
авторитетом. Єдиний авторитет, на 

так? Чи доводилося в рекламі єван-
гелізаційних шоу замість «великий 
проповідник, який збирає цілі ста-
діони людей…», читати: «друг зло-
чинців, проституток, податкових ін-
спекторів»? (Ну, про податківців ще, 
можливо, й напишуть).

Але для того, щоб прокласти 
шлях Господу, ми повинні стати час-
тиною життя іншої людини, ототож-
нитися з нею.

Пригадайте своє життя до 
навернення

«Життя моє змалку, що спо-
чатку точилося в Єрусалимі серед 
народу мого, знають усі юдеї, які ві-
дають здавна мене, аби тільки схо-
тіли засвідчити, що я жив фарисе-
єм за найдокладнішою сектою на-
шої віри… Правда, думав був я, що 
мені належить чинити багато во-
рожого проти Ймення Ісуса Наза-
рянина, що я в Єрусалимі й робив, і 
багато кого зо святих до в’язниць 
я замкнув, як отримав був владу від 
первосвящеників; а як їх убивали, я 
голос давав проти них. І часто по 
всіх синагогах караючи їх, до бого-
зневаги примушував я, а лютуючи 
вельми на них, переслідував їх на-
віть по закордонних містах» (4-5, 
9-11). 

Апостол не хвалиться своїми до-
сягненнями в боротьбі проти Церк-
ви. Він на власному прикладі пока-
зує, що для людини, яка не пізнала 
благодаті Божої, така поведінка при-
родна. Ми повинні показати невіру-
ючим, що ми чудово їх розуміємо й 
визнаємо, що, за людськими мірка-
ми, їхній спосіб життя є прийнятним 
і навіть достойним.

Розкажіть, як Бог прийшов у ваше 
життя

«Коли в цих справах я йшов до Да-
маску зо владою та припорученням 
первосвящеників, то опівдні, о ца-
рю, на дорозі побачив я світло із не-
ба, ясніше від світлости сонця, що 
осяяло мене та тих, хто разом зо 
мною йшов!... І як ми всі повалились 
на землю, я голос почув, що мені го-
ворив єврейською мовою: «Савле, 
Савле, чому ти Мене переслідуєш? 
Трудно тобі бити ногою колючку!» 
А я запитав: «Хто Ти, Господи?» А 
Він відказав: «Я Ісус, що Його пере-
слідуєш ти. Але підведися, і стань 



який ми можемо опиратися, — ав-
торитет Того, про Кого ми свідчимо. 
І ми завжди повинні базуватися на 
Його слові й бути утвердженими в 
Ньому. Інакше наше свідчення буде 
марним. 

Не піддавайтеся на провокації
«Коли ж він боронився отак, 

то Фест проказав гучним голосом: 
«Дурієш ти, Павле! Велика наука 
доводить тебе до нерозуму!» А 
Павло: «Не дурію, о Фесте достой-
ний, але провіщаю слова правди та 
щирого розуму. Цар бо знає про це, 
до нього з відвагою я й промовляю. 
Бо не гадаю я, щоб із цього що-будь 
сховалось від нього, бо не в закутку 
діялось це» (24-26).

По суті, Фест звинувачує Павла в 
безумстві. Це — чистої води прово-
кація. Якою була б наша природна 
реакція на подібну образу? Відом-
стити випадом у відповідь: «Сам ду-
рень!» Чи зайняти оборонну пози-
цію: «Та як ти смієш! У мене дві ви-
щих освіти!» Але Павло на цю про-

вокацію не піддається, він її просто 
ігнорує. Апостол спокійно відпові-
дає Фесту, не витрачаючи часу на 
суперечки. У нього була можливість 
бесідувати з прокуратором раніше, 
і, найімовірніше, така можливість 
буде й потім, після від’їзду царя. За-
раз же в нього, невинно заарешто-
ваного, єдиний шанс звернутися до 
царя з проханням про звільнення. І 
він взиває до царя про звільнення. 
Але звільнення не собі, а самому 
царю! Якби Павло піддався на про-
вокацію, він ніколи не міг поставити 
Агріппі пряме й основне питання.

Притягніть до відповідальності
«Чи віруєш, царю Агріппо, Про-

рокам? Я знаю, що віруєш. Агріппа 
ж Павлові: «Ти мало що не намов-
ляєш мене, щоб я став християни-
ном...» А Павло: «Благав би я Бога, 
щоб чи мало, чи багато, не тільки-
но ти, але й усі, хто чує сьогод-
ні мене, зробились такими, як і я, 
крім оцих ланцюгів...» (27-29).

Свідчення не має бути просто за-

хопливою розповіддю на духовні 
теми. Закликаючи співрозмовника 
до відповідальності, ви спонукуєте 
його приміряти все почуте до себе 
самого. Не обманюйтеся очікуван-
ням, що відповідь завжди буде по-
зитивною. Хтось буде готовий від-
повісти, як ефіопський вельможа; 
але хтось відкине ваше свідчення, 
як Фест. Хтось же буде просто роз-
тягувати час, уникаючи відповіді, як 
Агріппа.

Люди відкидали свідчення Пав-
ла; люди відкидали свідчення Са-
мого Ісуса; будуть відкидати й ваше. 
Якщо ви вважаєте це достатнім при-
водом, щоб відмовитися від свід-
чення, то ви надто переоцінюєте 
свою значимість. Річ у тому, що са-
тана не каже людям «не вірте», він 
каже: «Не спішіть», поки не стане 
пізно. Але відкинуть ваше свідчен-
ня чи приймуть, ви не дізнаєтеся аж 
доти, доки не поставите прямого й 
зрозумілого запитання.

Сергій ГОЛОВІН

Соціальні мережі породили дивовижний феномен, 
який часто межує з патологією: людина, замість того, 
щоб діяти (допомогти, захистити), спішить розповісти 
всім, що вона бачила. Показати знімок чи відеозапис 
події. Це і раніше робили журналісти, але соцмережі по-
дарували таку «навичку» всім своїм користувачам.

Нині підлітки знімають на відео бійки однокласни-
ків замість того, щоб їх рознімати. Глядачі прямих тран-
сляцій можуть у реальному часі спостерігати за злочи-
ном і не поспішати повідомляти в поліцію. Також вони 
не поспішають рятувати самовбивць. Пасажири зніма-
ють аварії, перехожі — п’яних. Усі сміються, гніваються 
й розмірковують…

Основною дією стала не правильна реакція на по-
дію, а її пасивна фіксація з наступною активною тран-
сляцією.

Замість справ — спостереження, замість співучасті — 
обговорення.

Цей феномен не з’явився з часів виникнення гло-
бальної мережі, і обговорення не почалися з підклю-
чення функції коментування. 

Кумедним є те, що я знайшов у Біблії згадку про ді-
вчину, яка, замість необхідних термінових дій, проде-
монструвала своє зацікавлення в тому, щоб першою 
розповісти про них.

Це сталося після чудесного звільнення апостола Пе-
тра з темниці, коли він прийшов до віруючих, які зібра-
лися в домі матері Марка: «І як Петро в фіртку брами 
постукав, то вийшла послухати служниця, що звалася 
Рода, та голос Петрів розпізнавши, вона з радощів не 
відчинила воріт, а прибігши, сказала, що Петро при во-
ротях стоїть!» (Дії 12:13-14).

Одразу ж підключилися коментатори: «А вони їй ска-
зали: «Чи ти навісна?» Та вона запевняла своє, що є так. 
Вони ж говорили: «То Ангол його!» А Петро й далі сту-
кав...» (Дії 12:15-16).

Благо, що зрештою знайшлися ті, які, «відключив-
шись від Facebook», взялися за діло: «…Коли ж відчини-
ли, вони його вгледіли та й дивувалися».

Зробіть паузу в соціальних мережах — і ви здивує-
теся!

Життя з Богом чудесне!

Денис ПОДОРОЖНИЙ

«Свідчення» не на користь



Люди люблять слухати оповіді про життя інших. 
Ваша розповідь допоможе їм зіставити себе з вами; 
покаже, що ваша віра не тільки у вашій голові, але це 
частина вашого життя; пояснить, що Бог працює інди-
відуально з кожною людиною; укаже на Ісуса як осо-
бистого Спасителя.

Ось декілька порад, що варто й чого не варто роби-
ти, готуючись до свідчення.

Варто:
— Просити в Бога мудрості, коли готуєте особисте 

свідчення.
— Бути дисциплінованими й написати свідчення на 

папері, оскільки, пишучи, людина думає більш конкрет-
но й упорядковує свої думки. Попередня підготовка до-
поможе вам чітко сказати те, що ви хочете, бути впев-
неними, що не забудете найголовнішого, допоможе ви-
класти свідчення цікаво та лаконічно.

— Підготувати таке свідчення, щоб його можна було 
використовувати як у груповій бесіді, так і під час осо-
бистого спілкування.

— Враховувати особливості аудиторії. Ваше свідчен-
ня має бути розраховане на групу, до якої ви звертаєте-
ся в кожному конкретному випадку, для того, щоб слу-
хачі могли застосувати до себе те, що почують.

— Особливу увагу звернути на початок оповіді. Зна-
йдіть таку деталь, яка би привернула увагу слухачів. 

— Бути конкретними. Згадуйте лише те, що відбуло-
ся насправді. Розповідайте лише про конкретні місця, 
людей, події, думки, почуття. 

— Бути лаконічними. 
— Бути реалістами. Не треба намагатися показати 

людям, що Бог позбавляє людину абсолютно від усіх 
проблем, але дати їм зрозуміти, що коли ми будемо 
слухняні Богові, Він дасть силу пройти через будь-які 
труднощі й збереже на життєвому шляху.

— Сміло й відкрито розповідати конкретно про Ісуса 
Христа. Поясніть, як ви запросили Його у своє життя, що 
зробили й сказали. Розкажіть, що Ісус зробив особисто 
для вас, щоб людина, яка почує вашу розповідь, могла 
звернутися до Ісуса. 

Не варто:
— Розповідати загальними фразами. 
— Негативно відгукуватися про представників, ві-

ровчення чи традиції інших конфесій. 
 — Робити зі свідчення проповідь. Говорити слід у не-

офіційній розмовній манері. 
— Використовувати усталені релігійні поняття та 

фрази, як от «народження згори» чи «сповнення Свя-
тим Духом», якщо ви свідчите невіруючим людям. Ці 
слова нічого не значать для них, тому переконайтеся, 
що ви використовуєте такі слова, які будуть зрозумілі 
вашим слухачам.

— Прикрашати свідчення, перебільшуючи факти чи 
детально описуючи своє гріховне життя. Уникайте над-
то яскравих і вражаючих деталей, говорячи про нарко-
тики, аморальну поведінку, злочини чи п’янство. Розпо-
відь про минуле має зводитися до 2-3 фраз. 

— Емоційно тиснути на аудиторію.
Пам’ятайте, що успішне свідчення те, яке розказане 

в силі Святого Духа, результати якого будуть від Бога.

За матеріалами www.nesi.darboga.ru

Особисте свідчення: практичні 
поради



Свідчення

Розпочну з опису свого студент-
ського життя в кінці 1980-х, яке жод-
ним способом не було пов’язане з 
Богом. Тим паче, що я вихований в 
суто атеїстичній сім’ї, із настільни-
ми книжками революційного та па-
тріотичного духу на зразок «Як гар-
тувалася сталь», «Молода гвардія», 
«Повість про справжню людину». 
Мої уявлення про Бога обмежува-
лися безглуздим описом того, що 
нас навчали безбожні вчителі іс-
торії. Я уявляв віруючих людьми, 
яким немає місця серед будівничих 
світлого майбутнього — комунізму. 
«Людина – це звучить гордо, і вона 
самотужки побудує на Землі своє 
щастя» — саме такою була моя іде-
ологія, як і кожної молодої людини, 
вихованої в лоні атеїзму СРСР. Чим 
закінчилася така ідеологія устрою 
суспільства без Бога — ми прекрас-
но знаємо. Тепер декому не хочеть-
ся це визнати, і вони звинувачують 
у розвалі СРСР, наприклад, Горбачо-
ва, не розуміючи, що будь-яка сис-
тема устрою суспільства приречена 
на самознищення, якщо в ній немає 
місця для Бога.

Я дякую Богові за свою матінку, 
що їй вдалося мені з самого дитин-
ства прищепити такі життєві прин-
ципи: справжній чоловік не пови-
нен матюкатися, ані вживати алко-
голь, ані палити, тому що це негід-
но справжнього чоловіка. І дійсно: у 

Дві зустрічі
Читаю свідчення людей, що повірили в Господа Ісуса Христа — і моє 

серце захоплюється дивними ділами Божими. Такі свідчення настільки 
ж різноманітні й індивідуальні, як і кожна людина. Оце дивлюся на своє 
життя, як я увірував, і на початку свого богошукання хотів би описати дві 
особливі зустрічі з живим Богом.

моєму житті такі вади були відсутні 
повністю. 

Якось улітку нас, студентів, від-
правили в табір праці й відпочинку 
в с. Райгородок Луганської облас-
ті, де ми повинні були внести по-
сильний вклад в продовольчу про-
граму СРСР. Мені, як комсоргу, до-
ручили посаду комісара табору, 
диск-жокея й наставника однієї з 
груп другокурсників (і це все в од-
ній особі). Увечері ми мали багато 
вільного часу, який марнували за 
самогоном разом із дівчатами-дру-
гокурсницями. Навіщо ми це роби-
ли? Іншого життя, інших розваг ми 
не знали. Через короткий час такого 
нашого спілкування за пляшкою зі 
спиртним усі, крім мене, отримува-
ли важкий для юного організму сту-
пінь сп’яніння. Так було багато разів. 
І ось одного разу під час чергової ве-
чірки я раптом подивився на те, що 
відбувалося, зовсім іншими очима. 
Мені стало огидно, коли побачив, 
що робиться в кімнаті, де ми «від-
почивали». Ось наш гітарист рачки 
уперся в кут кімнати, ремиґає і ви-
вергає вміст шлунка назовні. Ось ді-
вчина цього гітариста тим часом ці-
лується з іншим. Не варто описува-
ти сцени беззмістовних і безглуздих 
розмов інших членів п’яної компа-
нії, коли ніхто нікого не слухає й усі 
одночасно говорять ні про що. Мені 
стало страшно. Невже ми гірші від 
тварин?! Бо тварина ніколи не втра-

чає своєї гідності. Пам’ятаю, що з 
кімнати я прожогом вискочив через 
вікно й опинився в обіймах червне-
вої ночі. Довго ходив, розміркову-
ючи про сенс життя: «Навіщо лю-
дина народжується, навіщо живе? 
Навіщо відчуває любов і ненависть, 
радість і горе? Навіщо прагнути до 
якогось щастя, якщо все закінчу-
ється смертю?» У мене були друзі 
з міського комітету комсомолу. Як 
жили вони? Усе зводилося до слави, 
розваг, грошей. Сьогодні мало що 
змінилося: та ж сама слава, розва-
ги, гроші. Тільки якість деяких речей 
відрізняється: замість самогону ко-
ньяк, а в сучасних жінок замість де-
шевих спортивних костюмів дівчат-
студенток дорогі сукні, прикраси, а 
сенс абсолютно один: слава, розва-
ги, гроші…

Отож, я брів по встеленому тра-
вою полю, а мене супроводжував  
урочистий хор цвіркунів. Підійшов 
до річки, думаючи, що здорового 
глузду в житті немає. Хвороби, ві-
йни, зради закоханих, невірність по-
дружжя, смерть — це те, що домінує 
в житті людини, яка народжується й 
умирає, назавжди розчиняючись у 
небутті. Я не міг знайти відповідей 
на ці запитання душі. З’явилося по-
чуття марності й непотрібності сво-
го існування. Невже все зводиться 
до смерті? Занурений у такі думки, 
я раптом підвів свій погляд вгору й 
подивився на небо. О, це було без-
донне небо з розсипами сяючих зі-
рок! Вони були в особливій красі. 
Мене захопила думка, що зірки — 
це не лампочки, а палаючі планети, 
які набагато більші від нашої Землі. 
Вражали їхній чіткий порядок, хо-
лодне світло й таємниця — бездо-
нна, урочиста таємниця. Подумав: 
«Ні, таке не могло з’явитися саме 
собою!» Дивлячись на небо, я впер-
ше в житті став на коліна й сказав: 
«Боже, якщо Ти є...» Я став говори-



ти й висловлювати все, що гнітило 
мою душу й чим хотілося поділитися 
з кимось дуже мудрим і довіреним. 
Якщо на початку це був лише порив 
душі, і я говорив просто в ніч, то че-
рез хвильку відчув, що Той, до Кого 
звернувся, прийшов і уважно слухає 
мене. Усередині в мене з’явилося 
нове, досі незнайоме мені почуття, 
яке (тепер я знаю) називається бла-
гоговінням. Я говорив не в ніч і не в 
порожнечу. Я вже розмовляв із Бо-
гом, плакав, мовчав і відчував Його 
ніжний доторк. Я не чув Його слів, 
але через Його незриму присутність 
до мене прийшли спокій і розрада. 
Якби хтось тоді сказав мені, що це 
звичайне полегшення після вислов-
леного почуття, я сказав би: «Ні! 
Я розмовляв із Творцем!» Опісля 
встав із колін і пішов спати. А коли 
прокинувся вранці, то все пішло як 
зазвичай.

Минуло  приблизно півроку. Я 
познайомився з дівчиною, яку по-
кохав. Вона була студенткою педа-
гогічного училища в м. Лисичанську. 
Ми зустрічалися вечорами, гуляли, 
розмовляли на різні теми, від літе-
ратури до нових художніх фільмів. 
Тем для розмов було більше, ніж до-
статньо. Про Бога ми не розмовля-
ли, така тема навіть у голову не мо-
гла прийти двом молодим людям у 
кінці ХХ століття, та й не знали ми 
про Нього нічого.

Після місяця нашого знайом-
ства в моєї дівчини діагностували 
пухлину на грудях, яка стрімко про-
гресувала. Мама в неї медик, а во-
на — єдина дитина. Почалися поїзд-
ки по лікарях, бабках, екстрасенсах, 
професорах медицини, а користі 
від того не було… Одного разу во-
на сказала мені, що їде з мамою в 
м. Куйбишев (тепер Самара), там є 
професор, який новим у медицині 
методом (за допомогою електро-
магнітного випромінювання певної 
частоти) лікує подібні пухлини, і вже 
є позитивні результати. Курс ліку-
вання триватиме декілька тижнів. 
Після нашого розставання я прий-
шов додому. Перш, ніж лягти спати, 
вдруге в житті став на коліна й звер-
нувся до Бога. Той перший досвід 
спілкування з Творцем літньої ночі 
закарбувався в моїй душі приємним 
теплом. І я знову став говорити свої 
сокровенні думки невідомому Богу. 

Розповів Йому, як кохаю цю дівчи-
ну, яка дорога вона мені… Розповів, 
що в неї пухлина й вона їде з мамою 
лікуватися, і я довго її не побачу. Я 
попросив Бога, щоб Він був завжди 
з нею, щоб вона була жива й повер-
нулася — і ми були знову разом…

Час відсутності моєї коханої ді-
вчини тягнувся для мене довго. Во-
на зателефонувала мені лише один 
раз у перший тиждень (тепер важ-
ко молоді в це повірити, але рані-
ше не було мобільних телефонів). Я 
часто набирав номер її домашньо-
го телефону, але лунали лише до-
вгі гудки, ніхто не піднімав трубки. І 
ось, приблизно через три тижні, я в 

нею, тепер Я завжди з нею». Після 
цих її слів я зітхнув із полегшенням, 
зрадів, що це не інший хлопець. 
Але для себе в ту мить зрозумів, що 
вдруге зустрів живого Бога. Він по-
чув мене, Він відповів мені. 

Того вечора я не став християни-
ном. Але вже не міг сказати, що Бога 
немає. Бог є! Через деякий час пока-
явся перед Господом у своїх гріхах, 
визнав себе грішною людиною, яка 
потребує Спасителя Ісуса Христа. 
Слава Йому! Ця дівчина стала мо-
єю дружиною. Бог зцілив її, пухли-
на зникла. Вона народила вісьмох 
прекрасних дітей з Божого благо-
словення. Тепер ми розмовляємо в 

черговий раз набрав її номер і почув 
улюблений голос. Моє серце затрі-
потіло, але в її голосі з’явилися нові 
нотки. Вона говорила хвилюючись і, 
як мені здалося, холодним голосом: 
«Нам потрібно зустрітися». Я зби-
рався на зустріч, а з голови не вихо-
дила думка: «Що могло статися? Зу-
стріла іншого? Розлюбила? Що ж?» 
Ось відчинилися двері її квартири. 
Ось її кроки. Вона вже близько. На-
решті я бачу її обличчя. Як тільки на-
ші погляди зустрілися, вона сказала 
мені... Може, читачеві це здасться 
абсолютно незначним, але відразу 
після її слів (десь глибоко в собі) я 
почув інші слова. Вона сказала: «Ві-
талік, я стала віруючою, я тепер за-
вжди з Богом». Усередині я почув 
навіть не голос, а тільки тихі сло-
ва: «Ти просив, щоб Я завжди був із 

молитвах з Богом щодня. Дякую Бо-
гові за прекрасну дружину й дітей! 
Від Господа Ісуса Христа ми щодня 
отримуємо милість і благословен-
ня. У нашому житті були і є чудеса 
Божі, за що ми дякуємо Богові. Ко-
ли ж повертаюсь в пам’яті до тих 
перших двох зустрічей із Господом, 
то моє серце сповнюється особли-
вою вдячністю. Він знайшов мене, 
постукав у моє життя, прикликав до 
Себе — людину, яка не мала нічого 
спільного з Ним, яка зневажала ві-
руючих. Я був великим грішником 
перед святим Богом. А Він не зне-
хтував мною, помер за мене, вряту-
вав мене! Вічне поклоніння велико-
му Богу Отцю, Сину і Духу Святому!

Віталій БЄЛЯЄВ,
 м. Сєверодонецьк, Луганська обл.



І сказав Він до них: Так напи-
сано є, і так потрібно було по-

страждати Христові, і воскрес-
нути з мертвих дня третього, і 
щоб у Ймення Його проповідува-
лось покаяння, і прощення гріхів 

між народів усіх, від Єрусалиму 
почавши. А ви свідки того. 

Лк.24:46-48

Що значить бути свідком?
Хто такий свідок? Це той, хто ба-

чив певну ситуацію: опинився на 
місці злочину або на його очах тра-
пилася аварія, або був присутній під 
час підпису якогось важливого до-
кумента й може це підтвердити. Сві-
док — це очевидець. Що потрібно 
від свідка? Максимально просто й 
неупереджено, нічого не додаючи 
і не віднімаючи, розповісти, як усе 
було. Щодо нас, то ми свідки того, 
що Бог живий, що Ісус Христос по-
мер, але воскрес і є діючою силою 
на землі, впливаючи на людські до-
лі.

Якось під час уроку фізкульту-
ри на стадіоні шкільний охоронець 

Що? Де? Коли?
вдарив мого однокласника. Звичай-
но, хлопець теж був певною мірою 
винний. Закінчилося тим, що нас, як 
очевидців, змусили писати поясню-
вальні записки, а в результаті охо-
ронця звільнили з роботи. І не ска-
жеш, що не було за що, та й ми ні-
би не збрехали. Але, як ви думаєте, 
чи були ми об’єктивними, описуючи 
ситуацію? Звичайно, що не зовсім, 
адже кожен вигороджував друга.

Ми, люди — суб’єктивні, уперед-
жені істоти. Тому розповідаючи про 
щось, часто керуємося власними, 
іноді навіть не до кінця усвідомле-
ними мотивами та емоціями. І бу-
ває важко чимось не прикрасити 
історію або чогось не договорити. 
Напевно, вам доводилося чути свід-
чення, сказані не в той час, не в тому 
місці або з недоречними деталями, 
які нівелювали весь позитив сказа-
ного. У таких випадках те, що могло 
прославити Бога й послужити на-
тхненням для інших, навпаки — ви-
кликало в кращому разі нерозумін-
ня й підозру, а в гіршому випадку 
відштовхувало слухачів від Господа 

й від церкви. Наразі зауважимо ли-
ше ключові моменти: що, де й коли 
варто говорити.

Що?
Про що ми свідчимо? Основне 

у свідченні — те, як Бог змінив на-
ше мислення, чому і як ми виріши-
ли йти за Богом. А решта — чи був 
я «культурним грішником», чи зло-
дієм у законі, чи пропаленим нарко-
маном, чи безневинним «девеерів-
цем» — другорядне. Основна ціль 
— донести відкриття про Бога, який 
спасає й змінює життя, а не врази-
ти слухачів гостросюжетним опові-
данням про карколомні злети й па-
діння. Наша історія — просто ще од-
на ілюстрація Божої спасаючої бла-
годаті в людських долях. Головний 
персонаж свідчення — Бог.

Звичайно, свідчення має свій сю-
жет, перипетії — усе на своєму міс-
ці. Але! Кожна згадана деталь по-
винна бути ще одним камінчиком 
у загальній будові, а не окремим, 
не пов’язаним із основною історією 
«ліричним відступом». Будь-який 



лем, який у цей час стояв на майда-
ні поряд із працівниками санстанції 
й вислуховував їхню думку про інте-
лектуальний рівень проповідника. 
Знову ж таки, не здивуюся, якщо в 
оригіналі йшлося не про змію, а про 
якогось паразита, що, погодьтеся, 
кардинально міняє справу. Можна 
згадувати ще багато таких прикла-
дів, хоч би отой класичний — про 
хлопчика, у якого в першому варі-
анті «свідчення» відмерзли руки, а 
в другому — ноги, а люди, почувши 
ту саму історію з різними деталями, 
сприйняли християн за обманщи-
ків… Отже, завжди краще й сильні-
ше прозвучить, можливо, не така 
яскрава, але своя розповідь, ніж ви-
няткова, але чужа.

І ще одна заувага. Напевно, до 
найчастіших помилок тих, хто свід-
чить, я б зарахував і надмірну ідеа-
лізацію християнського життя: «Бог 
мене й від того звільнив, і від того 
зберіг! Приходьте до Бога, Бог від 
усього зцілить, із неба на вас поси-
плються долари, і взагалі ви будете 
жити як в раю!» По-перше, Бог не 
завжди зціляє й не все дає. Це ре-
альність. А по-друге, не раз, слухаю-
чи свідчення, у якому «Бог все дав», 
мені хочеться запитати: а якби Бог 
не захистив, допустив страждання, 
ти став би Йому служити з таким же 
запалом? Чи твоя віра закінчиться в 
той день, коли Бог чогось не дасть? 
Що сильніше: вірити благословляю-
чому Богу чи вірити, незважаючи на 
те, що Бог не дав бажаного?

Де?
Кожного разу, коли доводить-

ся свідчити, я запитую: де і хто ме-
не слухатиме? Відповідно до цього 
обираю один із напрямків, який бу-
де доречний і актуальний саме там.

Нещодавно на нашому богослу-
жінні свідчив колишній в’язень. У 
його історії були і залита кров’ю ка-
мера, і, перепрошую, кишки, які по-
вилазили з черева… Те, що доречне 
в особистій розмові або на євангелі-
зації в тюрмі, може бути зовсім не-
доречним у церкві або на міській 
площі. Тому варто враховувати, яка 
аудиторія слухає і які деталі можна 
собі дозволити в цьому конкретно-
му випадку. Зрозуміло, що цікаві по-
дробиці допомагають тримати ува-
гу слухачів, але зловживати ними не 

варто.
Для алкоголіка свідчення лю-

дини, яка кинула пити, може стати 
справжньою надією: якщо Бог до-
поміг йому, то й мені допоможе. 
Для людини, яка ніколи не пила або 
вживає помірно, це буде зовсім не-
зрозуміло й не актуально. У такому 
разі, можливо, доречніше зробити 
наголос, наприклад, на тому, що Бог 
допоміг відновити сімейні стосунки, 
адже це зрозуміло й потрібно для 
всіх.

Та й взагалі, одна з ключових ре-
чей, яку варто не забувати під час 
свідчення — це належна скром-
ність. Вам доводилося чути, як роз-
повідають про себе колишні кримі-
нальні авторитети? Так, що думаєш: 
а вони точно колишні? Можна ще 
зрозуміти, коли видатний учений чи 
митець хвалиться своїми успіхами, 
що йому сам Брежнєв руку потис-
кав (правда, це вельми сумнівне до-
сягнення). А от чим хвалиться люди-
на, яка все своє життя прокололася, 
утратила сім’ю та й сама ледве жива 
лишилася? Ще гірше — коли колиш-
ній алкоголік, рівняючи всіх до себе, 
починає звисока повчати інших.

Можливо, свідчення, як Бог вас 
зберіг в аварії, буде недоречним 
для людей, у яких в аварії загинув 
родич. Так само, як пісня «Я дякую 
Тобі, мій Бог, за руки (ноги, очі і т. 
д.)» не дуже підходить, щоб її співа-
ти інвалідам. А на євангелізації для 
бездомних, напевно, не варто роз-
повідати, яку вам Бог послав круту 
машину. На похороні потрібна втіха, 
на весіллі — веселощі. Тож зважай-
мо на те, де ми знаходимося, і не го-
ворімо на весіллі про смерть.

Коли?
Запитання «коли можна почи-

нати свідчити?», на перший погляд, 
може здатися недоречним. Адже 
що може завадити навіть новона-
верненій людині ділитися радістю 
отриманого спасіння, зцілення й та-
кого іншого? Уявімо дві реальні си-
туації. Перша: людина, яка щойно 
прийшла з місця позбавлення волі 
та ледве позбулася наркотичної за-
лежності, свідчить, як «Бог її знай-
шов, вивів, звільнив». Друга ситуа-
ція: про те ж саме розповідає люди-
на, яка вже 10 років «у Господі», має 
успішну роботу, гарну сім’ю. Кому з 

компонент розповіді має бути ви-
правданим, давати якийсь урок, ви-
сновок, а не вживатися ради «крас-
ного слівця» чи емоційного напру-
ження. Хіба потрібні Богові наші 
спецефекти? Основний результат 
Його дії в нас — змінене життя. Це 
наш основний аргумент.

Не менш важливо використо-
вувати у свідченні конкретні адек-
ватні факти саме з власного життя. 
По-перше, переказування чужих іс-
торій рідко буває сильним і правдо-
подібним (хіба що розповідаєш про 
близьку людину, яку сам добре зна-
єш). Коли розказуєш те, що сам пе-
режив, — це завжди актуально, це 
важко заперечити, хіба що слуха-
чам доведеться називати вас бре-
хуном. По-друге, мабуть, зайве на-
гадувати, що ті історії, які часто ко-
чують із чата в чат, а потім із вуст в 
уста, бувають вигаданими, а що ще 
гірше — нереальними. Півбіди, ко-
ли розказують таку історію як при-
тчу. Але одного разу я був свідком, 
як на євангелізаційному дитячому 
заході сестра переказувала фантас-
тичну історію як реальну (вона саме 
гуляла по інтернету): одному вірую-
чому хлопцю в армії начальник дав 
ключі й попросив переставити авто-
мобіль із місця на місце. Нічого не 
підозрюючи, юнак виконав наказ, 
а вийшовши з машини, побачив, як 
усі вражено дивляться на нього. ви-
являється, бажаючи познущатися з 
хлопця, із машини вийняли двигун. 
Цілком імовірно, що в основі історії 
були правдиві факти, які, передаю-
чись, перебільшувалися й оброста-
ли додатковими деталями. Та в та-
ке, у наведеному вигляді, повірять, 
справді, тільки діти. У той день, на-
певно, лише мені було соромно за 
таке «свідчення». 

А ось свідчення з набагато гір-
шими наслідками. На міському 
майдані проводили євангелізацію. 
Проповідник із повною серйозніс-
тю «свідчив», як одна дівчина пила 
воду з болота й непомітно для себе 
проковтнула маленьку змію. Та змія 
розрослася в неї в шлунку, і зре-
штою робили операцію, щоб її ви-
далити. Брат так проводив аналогію 
з гріхом — спочатку він маленький і 
непомітний, а потім виростає й мо-
же призвести до смерті. Це реаль-
ний випадок, розказаний служите-



них ви більше повірите? Нещодавно 
я слухав представника першої кате-
горії, як він то приходив, то відходив 
від Бога, то каявся, то знов падав у 
гріх. Чоловік захоплено свідчив, як 
черговий раз його привезли в реабі-
літаційний центр, і Бог так торкнувся 
серця, і так захотілося йти за Богом! 
Але… Мовляв, ще були вагання, ще 
не було впевненості, і знову — па-
діння… Чесно кажучи, після цього 
свідчення в мене залишилася чітка 
думка: якщо людина щоразу так за-
хоплено приймала Бога й так легко 
відходила, то яка гарантія, що ось це 
свідчення за кафедрою — не один із 
тих самих злетів перед падінням? 
Отже, відповідь на запитання «ко-
ли?» я б дав таку: тоді, як твердо 
станеш на ноги в тій сфері, про яку 
свідчиш.

У багатьох церквах людей 
учать дуже стримано розповіда-
ти про власне наркоманське чи то 
в’язничне минуле. Чому? Тому що 
це нікому не на користь. Близькі й 
друзі колишніх залежних і так зна-
ють, із якого болота їх підняв Бог. 
А для інших людей — зайвий при-
від сказати: «А, це ж секта тільки 
для алкоголіків і наркоманів». Та й 
для самих новонавернених — це не 
найкраща характеристика, адже до 
«колишніх» часто ставляться з недо-
вірою. Тому для таких людей краще 
свідчити про теперішнє, ніж про ми-
нуле.

До речі, продовжуючи попере-
дню думку, зауважу: чомусь, справ-
ді, і на церковних, і на євангеліза-
ційних богослужіннях здебільшого 
чути свідчення алко-, наркозалеж-
них і т. ін. Не дивно, якщо в слухачів 
сформується уявлення про церкву 
як про останній притулок саме для 
таких осіб. Чому так рідко свідчать 
прості люди — ті, які ніколи не були 
на дні? Чому не свідчить інтеліген-
ція — ті, які прийшли до Бога, не ря-
туючись від проблем і хвороб, а бу-
дучи успішними, здоровими, маю-
чи високий статус у суспільстві? А як 
щодо тих, які народилися в христи-
янських сім’ях і змалку були навчені 
біблійних істин? Хіба не мало б їхнє 
свідчення бути навіть сильнішим за 
свідчення тих, хто піднявся з дна? 
Адже бути збереженим краще, ніж 
бути піднятим! Я не хотів би когось 

порівнювати, лише — збалансувати 
репертуар свідчень для наших бого-
служінь. Не варто думати, що істо-
рії людей, які не містять карколом-
них злетів і падінь, менш цікаві або 
переконливі. Якраз навпаки! Бо ж і 
вони мали внутрішні переживання, 
напружені пошуки, переломні мо-
менти. І з їхнього життя, зміненого 
Богом, можна взяти сильні уроки та 
висновки.

Сила своєчасного свідчення
Чи справді свідчення може бу-

ти несвоєчасним? Апостол Павло 
каже: «Проповідуй Слово, допоми-
найся вчасно-невчасно, докоряй, 
забороняй, переконуй з терпеливіс-
тю та з наукою» (2Тим.4:2). Але Ісус 
Христос одному каже: «Іди до до-
му свого, до своїх, і їм розповіж, які 
речі великі Господь учинив тобі, і як 
змилувався над тобою!» (Мр.5:19), 
а іншому: «Гляди, не оповідай нічо-
го нікому. Але йди, покажися свяще-
никові, і принеси за своє очищення, 
що Мойсей заповів, їм на свідо-
цтво» (Мр.1:44). Отже, кожна ситу-
ація — унікальна, потребує індиві-
дуального підходу й Божого керів-
ництва у врахуванні пунктів «що?», 
«де?», «коли?».

Погляньмо, як свідчили про Іс-
уса Христа деякі персонажі Нового 
Заповіту й простежмо, яких принци-
пів у своїй розповіді вони дотриму-
валися.

Перший свідок, якого ми зустрі-
чаємо на зламі Старого й Нового За-
вітів, — Іван Хреститель: «А це ось 
свідоцтво Іванове, як юдеї послали 
були з Єрусалиму священиків та Ле-
витів, щоб спитали його: Хто ти та-
кий? І він визнав, і не зрікся, а ви-
знав: Я не Христос. І запитали його: 
А хто ж? Чи Ілля? І відказує: Ні! Чи 
пророк? І дав відповідь: Ні! Сказали 
ж йому: Хто ж ти такий? щоб дати 
відповідь тим, хто послав нас. Що ти 
кажеш про себе самого? Відказав: Я 
голос того, хто кличе: В пустині рів-
няйте дорогу Господню, як Ісая про-
рок заповів» (Iв.1:19-23). Іван чітко 
каже, ким він не є, відразу поперед-
жуючи можливе неправильне розу-
міння. Він остерігається приписува-
ти собі зайву славу, називаючи себе 
просто «голосом» — тим, хто лише 
готує дорогу для головного персо-

нажа свого свідчення — Ісуса Хрис-
та.  «І свідчив Іван, промовляючи: 
Бачив я Духа, що сходив, як голуб, 
із неба, та зоставався на Ньому» 
(Iв.1:32). Іван розповідає тільки про 
те, що він бачив під час своєї осо-
бистої зустрічі з Ісусом.

Зі свідчення самого Ісуса Христа 
ми можемо отримати ще один урок 
— наше свідчення на словах нічого 
не варте без свідчення ділами: «Але 
Я маю свідчення більше за Івано-
ве, бо ті справи, що Отець Мені дав, 
щоб Я виконав їх, ті справи, що Я їх 
чиню, самі свідчать про Мене, що 
Отець Мене послав!» (Iв.5:36).

А ось ілюстрація того, який ефект 
може мати свідчення людини, чиє 
життя й мислення кардинально змі-
нив Ісус: «З того ж міста багато хто 
із самарян в Нього ввірували через 
слово жінки, що свідчила: Він ска-
зав мені все, що я вчинила була!» 
(Iв.4:39).

Перший християнський муче-
ник — Степан, якого Павло називає 
«свідком» (Дiї.22:20), нагадує нам, 
що за своє свідчення іноді дово-
диться платити життям.

А на прикладі благовістя Павла, 
який свідчив і юдеям і язичникам, 
можна скласти цілий посібник про 
те, «що?», «де?» і «коли?» варто го-
ворити.

Останній свідок — автор Єванге-
лії та книги Об’явлення — Іван Зе-
ведеїв: «І самовидець засвідчив, і 
правдиве свідоцтво його; і він знає, 
що правду говорить, щоб повірили 
й ви» (Iв.19:35). Він знову ж таки за-
стерігає — не додавати й не відніма-
ти від побаченого й почутого.

Саме завдяки безкомпроміс-
ному свідченню перших християн 
вчення Ісусове тепер поширене по 
всій землі. Тому, без сумніву, силу 
особистого свідчення важко пере-
оцінити. Естафета передана нам. 
Кожен, хто зустрівся з живим Богом 
у своєму житті, став його свідком: 
«Та ви приймете силу, як Дух Святий 
злине на вас, і Моїми ви свідками 
будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та 
в Самарії, та аж до останнього краю 
землі» (Дiї.1:8).

Дмитро ДОВБУШ



Християнство «дірявих відер»
Цей демотиватор нагадав 

мені дві історії з життя, ілю-
страціями до яких можуть 
стати наведені світлини.

Перший випадок — зі 
шкільного життя. Діло бу-
ло після уроків, коли біль-
шість учнів уже розійшлися, 
залишилися тільки чергові й 
ще кілька чоловік. Як буває, 
хлопці стали дуріти, забрали 
в когось із дівчат пенал (чи-то 
якийсь інший предмет, точно 
не пам’ятаю), і стали кидали 
одне одному, поки дівчина 
за ним бігала. У якусь мить 
пенал кинули мені, але, на-

принаймні, на приховання результа-
тів «злочину». Словом, заклеїли ми 
те відро скотчем і поміняли з тим, 
яке виконувало функцію смітника. 
А клас помили цілим. Що цікаво, те 
тріснуте відро служило нам ще ба-
гато років, а керівничка, мабуть, і не 
дізналася про нашу «шкоду». А як-
що й дізналася, то не скоро, коли 
вже й неможливо було розібратися 
й знайти винуватців.

Друга ситуація стосується корот-
кого відрізку мого життя, коли до-
велося допомагати на місіонерській 
точці в Росії. У користуванні місіоне-
рів був старенький «жигуль», який 
хоч і виручав у багатьох ситуаціях, 
усе ж був у такому технічному ста-
ні, що ми іноді півдня проводили 
«під ним». Не раз нас і штрафували, 
що не працював «поворотник» чи 
ще якась дрібниця… Іноді я думаю: 
чи вартувала «користь» від цього, з 
дозволу сказати, автомобіля затра-
ченого на його ремонт часу? Узага-
лі, в організації християнських захо-
дів нерідко кульгає логістика. Хіба 
порожній клуб під час євангеліза-
ції вартий витраченого бензину на 
приїзд запрошеного з-за тридев’ять 

земель гурту? Як кажуть, шкурка  ви-
чинки не коштує.

Як відро не наповнюй, як його 
не заклеюй, якщо є тріщина — во-
но непридатне до вжитку. Те саме 
й із духовним життям: якщо люди-
на, маючи пробоїну в певній сфері, 
приходить до Бога й просить: «На-
повни мене Своєю благодаттю», то 
чи розуміє вона усю парадоксаль-
ність власного прохання? І чи є для 
Господа сенс відповідати на молит-
ву: «Використай мене», з якою до 
Нього звертається «поламаний ав-
томобіль»? Можливо, спочатку вар-
то просити: «Полагодь мою душу, 
аби я міг стати носієм Твоєї благо-
даті й Ти міг мене використовувати 
для служіння»? От тільки чи хоче-
мо ми цього? Адже тоді доведеть-
ся віддавати, а не лише споживати… 
Ми живемо в час лінивого христи-
янства — християнства «дірявих ві-
дер» і «поламаних автомобілів», а 
Господь може зробити з нас новень-
кі оцинковані відра й потужні «лам-
борджині». 

Дмитро ДОВБУШ

Фотопроповідь

магаючись його зловити, я якось не-
зграбно посковзнувся на ганчірці й 
упав.

Перше, що відчув — я впав на 
щось тверде й пружне. Друге — я 
впав на щось мокре. Швидко під-
нявшись, побачив, що твердим і 
пружним виявилося пластмасове 
відро для миття підлоги, а мокрим 
— вода, яка розтеклася по класу. Ну, 
ми, звичайно, заходилися вимочу-
вати воду ганчірками й викручува-
ти у відро. Через декілька хвилин 
до нас дійшов дивний факт: води 
на підлозі не стає менше, а відро не 
наповнюється. У чому справа? Огля-
нувши відро з усіх сторін, із жахом 
усвідомили: відро луснуло, на ньо-
му з’явилася поздовжня тріщина, 
хоча її майже не було помітно, та во-
да вільно просочувалася…

Чому ми так злякалися? Якби ді-
зналася класна керівничка — ой, бу-
ло б нам непереливки! Про її стро-
гість по школі ходили легенди… Та 
й перед батьками страшно — адже 
відшкодовувати вартість відра до-
ведеться їм… Поки всі ці думки про-
носилися в голові, руки вже працю-
вали на якщо не нейтралізацію, то, 

Якщо моє життя не приносить плоду, то неважливо, хто мене хвалить.
 А якщо плоду багато, яка різниця, хто мною незадоволений?

Джон Буньян



Я Господь, Бог твій, що навчає тебе про 
корисне, що провадить тебе по дорозі, 
якою ти маєш ходити.

 Iс.48:17

Я намагаюся уявити стан учнів Ісуса 
Христа в ту мить, коли розіп’яли їхнього 
Учителя. Глибоке розчарування, тривога, 
сум... Як жити далі? Вони опинилися в по-
вній безвиході, усі їхні мрії й сподівання зі 
смертю Ісуса зникли. Вони бачили, як Його 
тіло поклали в гріб, а вхід до нього привали-
ли важким каменем. Такий камінь, образ-
но кажучи, лежав незримим тягарем на їх-
ніх серцях. На щастя, ця історія має чудесне 
продовження! На третій день жінки та учні 
переконалися в тому, що тіла їхнього вчите-
ля в гробниці немає! Опісля неодноразово 
вони бачили воскреслого Ісуса, Який перед 
Своїм вознесінням промовив чудові слова: 
«І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно, 
аж до кінця віку!» (Мт.28:20). І не тільки з 
ними, а й з усіма, хто кличе з вірою ім’я Іс-
уса Христа. 

Я ще досить молодий, але вже маю до-
свід, яким би хотів поділитися з читачами, 
як справджуються Божі обітниці в житті тих, 
хто довіряє своє життя Богові.

З ранніх років я знав, що Бог є,  й час-
то відчував Його ніжні дотики. Батьки вчи-
ли мене молитися, я прикликував ім’я Ісу-
са Христа й бачив Його постійну допомогу. 
Минали роки, я закінчив школу, вступив до 
університету. Мої справи йшли досить до-
бре. За успішністю в навчанні був першим 
у рейтингу на факультеті. Мене поважали 
й до мене добре ставилися викладачі, од-
ногрупники, друзі. Тоді мені здавалося, що 
я багато чого досягну в цьому світі. Я став 
впевненим у собі, думаючи, що все це я 
здобуваю своїми силами й своїм розумом. 
Тоді ціль мого життя була така (цитую зі що-
денника, який вів тоді): «Що я хотів би? Хо-
тів би круту машину, великий дім, свій біз-
нес. Хотів би мати хорошого друга, хорошу 
дружину, дитину. І при цьому всьому жити 
з Богом». Згадуючи ці свої плани, розумію, 
що Бог був якимось додатком до мого жит-
тя. Йому відводилося місце того, хто пови-
нен виконувати мої бажання. 

Хіба не такі «щоденники» є в багатьох 
людей? 

Щоб зробити з нас Божу посудину, Бо-
гові потрібно зламати нашу стару гріховну 
природу й зліпити нову. А цей процес за-

Довіритися БоговіСвідчення



зібрання й посилено благати Бога. 
І Бог дав відповідь. Операція про-
йшла успішно. Ще тиждень я лежав 
у реанімації, близько двох тижнів у 
хірургії. Я довго нічого не міг їсти, не 
міг самостійно дихати, не міг ходи-
ти. Але з часом пішов на поправку.

Напевно, скептики скажуть, що 
то молодий організм переміг, але 
я скажу, що це далеко не так. Я ба-
чив, як на моїх очах помирали люди 
— щоденно. Пам’ятаю: у нічний час 
привезли дівчину приблизно мого 
віку. Її врятувати не вдалося. Рівно 
через рік, читаючи місцеву газету, 
я натрапив на замітку її батьків. Во-
ни ще досі плакали... Ось їхні слова: 
«Донечко... Пролито море сліз. Жит-
тя проходить, ніби в страшному сні. 
Серце розривається, сльози течуть 
рікою і меркне світ перед очима. 
Нашій скорботі немає меж. Тільки 
пам’ять воскрешає тебе щохвилини, 
не відпускає з життя... Сумуємо... Бо 
дуже важка втрата. Невимовний 
біль. Як важко нам дітей хоронити, 
ніщо не вигоїть цей біль. Повік його 
не вгамувати».

Чому я це пишу? Я бачив її 
смерть. Мене чекала така ж доля: 
вінок, пам’ятник, щоденний плач 
моєї мами... 

У Бога були інші плани на моє 
життя. Перед Богом так само була 
заступницька молитва церкви… У лі-
карні я мав багато часу, щоб заново 
переглянути своє життя, цілі та мрії. 
Найбільше мене непокоїло запитан-
ня, яке виникає майже в кожного, 
хто потрапляє в подібну ситуацію: 
«Чому Господь допустив такі страж-
дання?» Та чи може глина сказати 
гончарю: «Що ти робиш?» Ні, Бог 
знає, що чинить, і ніхто не зможе 
Йому заперечити. Тільки Він знає 
наміри на добро. 

Я пригадую той час, ті події — і 
на моїх очах з’являються сльози. Я 
пишу ці рядки, коли надворі зима, 
мороз, сніг. Тоді так само була зима. 
Але я її не бачив... Коли ж мене ви-
писали з лікарні, була вже весняна 
погода. Та весна стала для мене осо-
бливо прекрасною. Хотілося дихати 
свіжим повітрям, кудись бігти, обі-
йняти усіх людей! Хотілося жити!

Можливо, ти в ці хвилини пере-
живаєш втрату, біль, смуток; мож-
ливо, знаходишся в подібних міс-

цях: інфекційному відділенні, реані-
мації, хірургії… Тебе турбує питання: 
«Де Бог? Чому Він допускає страж-
дання?» Я хочу звернутися в першу 
чергу до тих, хто ще не покаявся в 
своїх гріхах, не навернувся всім сер-
цем до живого Бога: можливо, Бог 
таким способом стукає до вашого 
серця? Якщо в людини все склада-
ється добре в фізичному, матеріаль-
ному плані, така людина може й не 
звернутися до Бога протягом усього 
свого життя. А от коли з нею трапля-
ється чи хвороба, чи якесь інше не-
щастя, тоді людина, незважаючи на 
своє страждання, звертається до Бо-
га й отримує прощення гріхів і спа-
сіння своєї душі. Як у Псалмах напи-
сано: «Доки я не мав страждання, то 
помилявся, а нині слово Твоє збері-
гаю» (Пс.118:67).

Якщо ти віруючий, можливо, Бог 
має щодо тебе кращі плани, бажає 
з невеличкого шматка глини зліпи-
ти чудову посудину для слави Сво-
го імені. Пройдуть роки, і ти зрозу-
мієш, чому люблячий Бог допустив 
у твоє життя такі страждання… Якщо 
ти довіряєш своє життя Богові, Він 
ніколи не допустить хвиль, які пото-
плять твій життєвий човен. У тяжкі 
миті Він буде підкріпляти, утішати, 
зціляти та дбати про тебе до кінця 
твого земного життя. «З того радій-
те, навіть якщо тепер належить бу-
ти трохи засмученими всілякими 
напастями, щоб випробування ва-
шої віри… було на похвалу, і славу, 
і честь в об’явленні Ісуса Христа» 
(1Петр.1:6-7). Тут апостол Петро на-
писав, що золото випробовується 
вогнем, наша ж віра в Ісуса Христа 
незрівнянно цінніша за золото, але 
так само випробовується вогнем. 
Навіщо? Щоб стати ще досконалі-
шою вірою, завдяки якій ми досяга-
ємо мети нашої віри — спасіння на-
шої душі! А в усьому цьому з Нами 
вірний Господь, як і обіцяв: «І ось Я 
з вами в усі дні до закінчення віку». 
Довір Ісусу Христу своє життя. При-
йми з Його руки все, що Він посилає 
у твоє життя. Христос воскрес, Він 
живий, і ми будемо жити — жити ві-
чно. 

Олександр ГЕНІШ,
м. Дубно, Рівненська обл.

вжди болючий. Божі плани — не на-
ші, і часто Бог їх здійснює не так, як 
би нам цього хотілося. «Бо тільки Я 
знаю наміри щодо вас, говорить Гос-
подь, наміри на добро, а не на зло, 
щоб дати вам будучність і надію» 
(Єр.29:11). Власне, щоб зрозуміти 
щось вагоме в житті, щоб справді 
стати посудиною, придатною для 
Бога, щоб збагнути любов Божу, 
кожен із нас мусить пройти через 
страждання тією чи іншою мірою. 

Мій шлях пізнання Бога прой-
шов через тяжку хворобу. Мене від-
везли на «швидкій» у лікарню. По-
ставили хибний діагноз: отруєння. 
Тиждень я лікувався в інфекційному 
відділенні, але мій стан не покращу-
вався. Як виявилося пізніше, у мене 
було запалення апендикса, яке не 
вдалося вчасно розпізнати. При по-
дібних захворюваннях потрібне не-
гайне хірургічне втручання, адже 
через кілька годин може виникну-
ти запалення черевної порожнини. 
Дивом після тижневого лікування 
«отруєння» я залишався живим, але 
в черевній порожнині розпочали-
ся гнійні процеси — перитоніт. Не 
зволікаючи довго, мені стали роби-
ти складну операцію. Хірурги навіть 
не знали, у якій саме послідовності 
будуть її робити. Я бачив, як медич-
ний персонал із жалем дивився на 
мене. Уже потім мені розповідали, 
що після такої операції живими за-
лишаються одиниці.

Коли я опритомнів після опера-
ції, то перше, що зробив, — поди-
вився на свій живіт. Такого я ще ні-
коли не бачив. Розрізаний у сімох 
місцях, десятки швів, увесь у дрена-
жах та бинтах. З обох боків видніли-
ся спеціальні трубки, виведені назо-
вні. Я не знав, що думати, як бути. І 
знову заснув...

Через два дні мені сказали, що 
треба робити ще одну операцію. 
Викликали обласного лікаря для на-
дання консультації. Ще один нар-
коз, ще один операційний стіл. Жи-
віт і так порізаний. Але тоді мені чо-
мусь було байдуже. Я майже нічого 
не пам’ятаю з тих операційних днів.

Пам’ятаю деяких відвідувачів, 
які казали, що місцева й інші церк-
ви гаряче моляться, просять у Бога 
милості на моє життя. Тоді церква 
вирішила робити щоденні вечірні 



До Бога через «Радянську жінку»

Народилася я 1955 року на Він-
ничині, у с. Соколівка Крижопіль-
ського району. Раніше це було вели-
ке багатолюдне село з цукровим за-
водом, двома загальними школами 
й однією допоміжною. Тепер старі 
люди помирають, молоді — виїж-
джають, навіть школи закривають, 
стоїть питання, щоб узагалі дітей во-
зити на навчання в сусідній населе-
ний пункт. Соколівка — це моє рідне 
село, а мама народилася в малень-

Доля знову звела нашу редакцію з друзями із Сарненщини. Цього ра-
зу ми презентували в церквах району останній номер журналу та альма-
нах «Осоння» Волинського осередку Спілки християнських письменників 
України. Відвідали Чабель, Вири, Чемерне, Малі Цепцевичі, Сарни, Тинне 
та Ясногірку. А неподалік від Сарн, у с. Катеринівка, ми мали нагоду по-
знайомитися з Людмилою Григорівною Кравець — людиною непростої 
долі. До вашої уваги розповідь про її навернення до Бога, записана зі слів 
Людмили.

Свідчення

кому селі сусіднього району. Дітей 
у сім’ї було троє — я, старша сестра 
Оля й молодший брат Павло. Батько 
працював на цукровому заводі, ма-
ма — у колгоспі.

Хворію з раннього дитинства. Ко-
ли мені було 2 роки, батьки захви-
лювалися, що я не ходжу. Звернули-
ся до лікарів. Часто мене возили по 
лікарнях, довго не могли встанови-
ти діагнозу. Лікарі думали то одне, 
то інше, але, зрештою, їхні діагнози 

не підтверджувалися. Відправляли 
на лікування в санаторії, де я прохо-
дила різні процедури з лікувальни-
ми грязями, але ставало ще гірше. 
Як потім виявилося, усе це було ме-
ні протипоказано.

Одного разу ми потрапили на 
прийом до старенького професора 
у Вінниці. Оглянувши мене, він ска-
зав: «Надійтеся на краще, але готуй-
теся до гіршого. Адже іноді люди 
з такою хворобою не доживають і 
до 30 років: міопатія, прогресивна 
м’язова дистрофія». Правда, є різ-
ні форми цієї хвороби. Буває, люди 
й до 40 років можуть ходити. У ди-
тинстві я не те, щоб зовсім не ходи-
ла. Отак, зроблю крок-два — і па-
даю, навіть на рівній підлозі. Упа-
ду — звестися не здужаю. М’язи не 
тримають. До 12 років мене просто 



кому. Одного разу ми зняли з ліжка 
постіль, а заміни не було. Саме в той 
день до нас приїхали жінки з «РЕСу» 
перевіряти лічильники. Зайшовши в 
хату, вони побачили, що з кожного 
кутка виглядає бідність. Стали роз-
питувати, так довгенько затримали-
ся в нас… Через місяці два ті жінки 
знову приїхали, саме було свято — 8 
березня. Виявляється, колектив «РЕ-
Су» вирішив нам допомогти — при-
везли постіль та інші речі, цілий па-
кет. Отак, ще тоді, коли ми не знали 
Бога, Він нам допомагав.

натомість вона вислала мені 10 кг 
нового сорту пшениці з високим по-
казником врожайності. Ми здали її 
в колгосп — і, справді, врожай був 
дуже хороший.

Через деякий час мені прийшов 
лист із редакції «Радянської жінки». 
«Доброго дня, Люсю, — так тебе на-
зиває Ганна Ластович, дуже дяку-
ємо, що ти читаєш наш журнал, — 
писала Світлана Ференець, автор 
статті «Щедрий колос охтирчанки». 
— Ганна Савівна розповіла мені про 
твою долю, і я пропоную тобі напи-

водили. А якось так упала, що після 
того взагалі перестала ходити.

Сім’я наша була неблагополуч-
ною, батько пиячив. Часто-густо й 
не було хліба вдома. На мамі лежа-
ла вся домашня робота — і чолові-
ча, і жіноча. Іноді згадую: «Мамо, 
стільки роботи падало на твої руки, 
як ти справлялася?»  Це ж і город, 
і корова, і різна хатня робота, і до-
гляд за мною… Як їй Бог давав си-
ли?! Недавно чула від однієї сестри, 
як вона жартома сказала до своєї 
дочки: «Коли ти вже заміж вийдеш? 
Як ти мені набридла!»  Дивуюся: як 
це може здорова дитина набрид-
нути? Я ніколи від мами не почула: 
«Як мені з тобою важко!», «Скільки 
вже можна?»… Ні за яких обставин! 
У мене й приступи були, і каміння в 
нирках… Скільки ночей вона недо-
спала. 53 роки не спускала мене з 
рук! Я до сьогодні дякую Богові, що 
Він допоміг їй звершити такий вели-
кий подвиг материнської любові.

У перші три роки навчання до 
нашої місцевої школи мама носи-
ла мене на руках — це десь півтора 
кілометри. Потім — направили до 
спеціальної школи для дітей із фі-
зичними вадами. Тож з 4-го по 5-й 
клас я навчалася в селі Мелені Ко-
ростенського району Житомирської 
області. Проте належних умов там 
не було, тож батьки багатьох непо-
вносправних дітей звернулися за 
допомогою в Міністерство освіти. І 
нас перевели в Херсонську область, 
місто Цюрупинськ (тепер Олешки 
— прим. ред.). Там я перебувала з 
вересня по червень, а на літо мама 
забирала мене додому. Іноді вона 
приїжджала на Новий рік, частіше 
відвідувати мене не дозволяли ко-
шти. Коли перейшла в 10 клас, моє 
здоров’я погіршало. Почалися про-
блеми з серцем, постійно почувала 
себе недобре, були такі приступи, 
наче конвульсії в тілі. По півроку ле-
жала в лікарні, підліковувалася, але 
це мало допомагало. Лікарі розво-
дили руками. Мама забере додому, 
а там — шум, крики, татові п’яні по-
грози… І знову мені стає недобре. Ці 
приступи мене мучили цілих 18 ро-
ків, аж доти, доки я не ввійшла в за-
повіт із Господом.

Згадую, як ще тоді Господь піклу-
вався про нас навіть через чужих 
людей. Відвідували зі школи, з рай-

Там, де я народилася, віруючих 
людей не було — цілковита духовна 
пустеля. А навернулася до Бога, як 
це не парадоксально, через україн-
ський журнал «Радянська жінка». Я 
дуже любила вишивати, тому випи-
сувала цей журнал, де було багато 
візерунків. А зрештою, друзі навіть 
допомогли мені влаштуватися ви-
шивальницею на дому. Одного разу 
в цьому журналі було надруковано 
матеріал «Щедрий колос охтирчан-
ки», який розповідав про заслуже-
ного агронома України Ганну Лас-
тович із Сумщини. Вона вивела но-
ві сорти пшениці, а також унікальну 
айстру голубого кольору. Це мене 
зацікавило, і я звернулася до Ганни 
Савівни за вказаною адресою з про-
ханням вислати мені поштою кілька 
насінин. Це був десь 1987 рік. Вона 
не затрималася з відповіддю й по-
яснила мені у листі, що агротехніч-
ний процес схрещення синьої ай-
стри з білою досить складний. То-
му немає гарантії, що в мене вийде 
квітка саме голубого кольору. Але 

сати про себе в нашу нову рубрику 
«Контакт». Твою історію надруку-
ють, вкажуть адресу, ти отримувати-
меш багато листів — і тобі буде ці-
кавіше й легше жити». Так ми й зро-
били.

Нам стало надходити дуже бага-
то листів звідусіль, навіть із Казах-
стану. Я й не знала, що така широ-
ка аудиторія читачів українського 
журналу. Серед адресантів було ба-
гато віруючих людей різних конфе-
сій — православних, адвентистів і т. 
д. Пам’ятаю лист із Кіровоградської 
області від двох рідних сестер, які 
мені співчували й пропонували для 
заробітку навчитися ворожбитства. 
Навіть написали мені інструкції, що 
яка карта означає… Але це мене зо-
всім не приваблювало.

Ще однією моєю подругою по 
листуванню була Людмила Гацька. 
Вона родом із Нововолинська, але 
працювала викладачем в одному з 
вузів Кривого Рогу. А її чоловік був 
інженером на заводі. Бажаючи до-
помогти, Людмила Петрівна запи-



тала чоловіка, чи міг би він зробити 
для мене тренажер Валентина Ди-
куля (гімнаста, який мав перелом 
хребта й згідно з діагнозом лікарів 
повинен був решту життя провес-
ти в інвалідному візку, але завдяки 
самостійно розробленим вправам 
став на ноги). Чоловік погодився й 
навіть привіз його мені. Щоправ-
да, його з трубами спершу не хотіли 
пускати в поїзд. Але він сказав: «Як-
би ви знали, кому я це везу!» Дея-
кий час я виконувала вправи, але, 
на жаль, вони не покращили мого 
фізичного стану.

Серед людей, із якими я позна-
йомилася через листування, була ві-
руюча сестра Галя з Тернопільської 
області, педагог за фахом. З нею я 
найбільше здружилася. Вона висла-
ла мені Новий Заповіт, мудро від-
повідала на всі питання, які в мене 
виникали щодо Божого Слова. Зго-
дом надіслала й Біблію. Галя дуже 
хотіла приїхати до нас, але не могла 
за станом здоров’я. Але вона мала 
друзів у Вінниці, яких і попросила 
мене відвідати. Перед тим трапився 
такий випадок. Нам порадили звер-
нутися в православну церкву, аби в 
одну з неділь у трьох церквах одно-
часно помолилися за нашу сім’ю. Я 
написала такого довгенького листа 
священику, у якому пояснила нашу 
ситуацію, що я прикута до ліжка, а 
мама доглядає за мною й не може 
відлучитися. Але чомусь нам відмо-
вили, причини — невідомі. Минуло 
небагато часу — і приїхали віруючі 
з Вінниці. Вони зайшли, привітали-
ся: «Мир дому вашому!» Ми з ма-
мою знітилися, не знаємо, як відпо-
відати… Вони кажуть: «Ми приїхали 
відвідати вас, помолитися за вас!» Я 
подумала: «Нічого собі! Батюшці й 
гроші давали, а він відмовився. А ці 
люди навіть без моєї просьби при-
їхали більш ніж за 100 кілометрів». 
Коли вони зайшли, мені здалося, 
що сонце засвітило в хаті й душі. Ра-
дість була на серці така, що не пе-
редати. З тих пір віруючі стали на-
відуватися що два тижні. Згодом ми 
з мамою вирішили ввійти в заповіт 
із Господом через водне хрещення. 
Тоді мені було 35 років.

Хрещення призначили на 25 
серпня 1990 року. Кінець літа… Був 
такий холодний вітряний тиждень, і 
я переживала, як із моїм здоров’ям 

занурюватися у воду при такій по-
годі. Але 25-те число виявилося на 
диво сонячним, теплим, тихим. Ду-
же благополучно й успішно все про-
йшло. І після хрещення більше жод-
ного разу в мене не було приступів 
у тілі.

Ще 18 років ми жили в Грижин-
цях Вінницької області. А потім ма-
мине здоров’я погіршилося, у неї 
виявили діабет. Ми дізналися, що в 
Сарнах є приватний будинок мило-
сердя. Подзвонили, запитали, чи є 
місця. І 2 січня 2009 року переїхали. 
Згодом приїхала моя сестра з Росії, 
придбала квартиру в Катеринівці й 
2010 року забрала нас до себе. Тож 
ми тут живемо вже 6 років. Тут є не-
велика місцева церква. Зрідка брат 
приїжджає з Києва. Тато мій помер 
ще 1994 року, а мама — у грудні ми-
нулого року, їй було 87. Уже років 8 
я не вишиваю — не можу…

Ще живучи на Вінничині, ми по-
знайомилися з однією сім’єю. На 
перший погляд — між нами зовсім 
нічого спільного. Вони — люди осві-
чені, при посадах… Познайомилися 
через одного вчителя, який викла-
дав математику в районі й був по-
заштатним кореспондентом «Він-
ницької правди». Одного разу в сво-
єму класі він розказав про мене. Піс-
ля уроку до нього підійшла дівчинка 
Леся, попросила адресу, згодом на-
писала мені листа. У листі розпові-
дала про свою сім’ю: їй було 14 ро-
ків, мамі — 34, батькові — 40, бра-
тикові — 4. Так ми листувалися… А 
якось Леся пише: «Тато обіцяє при-
везти нас до вас». І одного прекрас-
ного дня вони справді приїхали, від-
відали. Через деякий час у нас ви-
никла проблема зі світлом: потрі-
бен був новий кабель. Звернулися 
до Анатолія Володимировича (бать-
ка Лесі). То він навіть відрядив із за-
воду шофера з дочкою (щоб пока-
зувала дорогу) і надіслав усе необ-
хідне. А його дружина Тамара Пав-
лівна передала і хліб, і до хліба. Ось 
уже багато років ми знайомі. Леся 
закінчила Вінницький медичний 
університет ім. Пирогова, сьогод-
ні очолює один із сімейних медич-
них центрів у Крижополі. Я вибира-
ла свої улюблені вірші Віри Кушнір, 
Любові Васєніної і надсилала їй. Во-
ни Лесі дуже до вподоби, читає їх 
колегам. Розказувала: «Закінчилася 

п’ятихвилинка, я кажу працівникам: 
тепер зачекайте ще кілька хвилин, я 
прочитаю вам християнські вірші». 
А також любить читати їх під час від-
починку, вони окрилюють, віднов-
люють сили!

Ще як жили в Грижинцях, я отри-
мала таку настанову від Господа. То-
ді все думала: «Щось молюся — і 
немає відповіді від Бога…» І вночі 
мені сниться: чиїсь руки тримають 
відкриту Біблію, і чую голос: «Треба 
молитися завжди, і не занепадати 
духом». Минуло трохи часу, приїхав 
мій брат, у якого в оці була кіста. Усю 
ніч він не міг спати від болю. Ми теж 
не спали, навіть переживали, щоб 
він не наклав на себе руки. Я подум-
ки молилася, дуже виснажилася за 
ніч. Раптом в розумі пролунали та-
кі слова: «Чи тобі не казав Я, що як 
будеш ти вірувати, славу Божу по-
бачиш?» Я зрозуміла тільки через 
тиждень, що це значить. Приїхала 
«швидка», у лікарні братові зроби-
ли рентген і сказали, що потрібно 
якомога швидше робити операцію. 
Ми молилися, але телефонів тоді 
не було, і не знали, як він там. Ми-
нув тиждень, якось брат приїжджає, 
і видно, що з оком уже все добре. 
Питаємо: «Зробили операцію?» Ка-
же: «Ні. Біль минув. У лікарні огля-
нули — навіть сліду не лишилося». 
Отак Бог явно відповів на молитву. 
Слава Богу!

Не буду кривити душею. У моєму 
житті бували й бувають миті туги. Як 
писала Леся Українка:

Хотіла б я вийти у чистеє поле,
Припасти лицем до сирої землі
І так заридати, щоб зорі почули,
Щоб люди вжахнулись на сльози 
мої.

Та у важкі хвилини мені завжди 
допомагала молитва, тож хочу по-
бажати усім читачам ці самі слова, 
що й мене зміцняли не раз: «Мо-
литися завжди, і не занепадати ду-
хом». Це слова Ісуса Христа. Вони — 
такі цілющі, підбадьорюючі! Вони 
— животворящі!

Розмовляли 
Дмитро Довбуш, 

Василь Мартинюк



До Бога через радіопередачу

Я був шокований раптовою 
переміною в моїй душі! 

Я був невіруючою людиною, вів 
гріховне життя. Через це зі мною 
трапилося нещастя: я отримав трав-
му шийного хребця й став інвалідом 
першої групи. Пролежавши два ро-
ки прикутим до ліжка, я опинився в 
тяжкій депресії. У той час мав одне 
бажання: якомога скоріше помер-
ти. Я нервувався через кожну дріб-
ницю, злився на всіх, був сповне-
ний ненависті до людей. Одного ра-
зу, після двох тижнів перебування в 
цьому жахливому стані, я був у ха-
ті сам. Раптом зайшла мама. Щось 
змусило мене сказати їй, щоб вона 
ввімкнула радіо. Слід зауважити, що 
до цього часу я не міг його слухати. 
Після тривалого перебування в лі-
карнях, двох операцій воно негатив-
но діяло на мою нервову систему. 
Коли мама включила радіо, то хви-
лина у хвилину розпочалася христи-
янська передача «Жива надія». На-
прочуд уважно я вислухав цю пере-
дачу, в якій була проповідь пастора 
Івана Зінчика та свідчення про Же-
ню Поліщук, як Бог її зцілив. Я почув, 
що кожній людині потрібно покая-
тись у своїх гріхах і навернутися до 
Бога. О, це дійсно була воля Божа, 
щоб я почув цю передачу, бо через 
неї увірував у Господа Бога! Коли я 
покаявся у своїх гріхах і запросив Іс-
уса Христа у серце як свого Господа 
й Спасителя, то був просто шоко-
ваний тією раптовою переміною у 

своїй душі. Мені одразу стало легко, 
спокійно й радісно. Де й подівся той 
жахливий стан душі, а депресії мов-
би ніколи й не було, відійшли погані 
думки й з’явилося велике бажання 
жити й боротися з усіма трудноща-
ми, що випали на мою долю. У мене 
з’явилась віра й надія, що все буде 
добре, лише треба потерпіти. У ме-
ні запанував великий спокій і мир, 
якого ще ніколи не відчував... Я пла-
кав, як маленька дитина, плакав від 
радості, що спасенний і мої гріхи 
прощені. Зі мною відбувалося щось 
неймовірне, те, чого я не можу й до-
сі передати своїми словами й до кін-
ця усвідомити.

Пробачте мені за мій почерк, бо 
пишу цей лист, тримаючи фломас-
тер зубами, — пальці на моїх ру-
ках не працюють. І хоча я пролежав 
багато років прикутим до ліжка, не 
втрачаю віри й надії на Бога.

Микола Лябах, Полтавщина

Я знайшла Небесного Лікаря!

Господь мене зцілив після про-
повіді та молитви Івана Зінчика. Я 
була дуже хворою — щороку, вес-
ною та восени, було загострення ви-
разки 12-палої кишки, підшлункової 
залози й жовчного міхура. З цим ді-
агнозом я потрапила в лікарню. На 
повний курс лікування ліків у мене 
не було, а лише на три дні. Купити 
не мала можливості, бо не було ко-
штів. Лікар дав мені список ліків, які 

я мала купити. Коли  підрахувала їх-
ню вартість, то сказала жінкам, які 
лежали зі мною в одній палаті, що 
нам, пенсіонерам, дорога в лікарню 
закрита, тому що немає грошей.

Я собі так постановила й сказала 
жінкам: «Віднині покладаюся лише 
на Господа Бога. Якщо Він по Своїй 
великій милості мене оздоровить 
— то буду жити, а якщо ні — то по-
мру».

Я прийшла додому й уперше на-
трапила на передачу «Жива надія». 
Коли почула слова, що Ісус Христос 
буде зціляти, то я хутко підійшла до 
приймача й сказала: «Боже, Твоя ве-
лика милість мене не залишить». І 
мені відразу через серце мовби меч 
або стріла пройшла. Я помолилася, 
усе зробила, як було сказано, — і від 
приймача пішла здоровою.

Мій чоловік також слухав цю пе-
редачу. Він був дуже здивований і 
сказав мені:

— Жінко, я бачу, що ти здорова!
— Так, — відповіла я. Він запи-

тав, чи в нашому селищі ще люди, 
що так моляться. Я відповіла, що є.

— Ну то йди й молись.
— Ти ж раніше не дозволяв мені 

молитися?
— Відтепер не я тобі господар, а 

Бог! — відповів він.
Я дуже вдячна Господу за Його 

велику милість до мене. Відтоді я ві-
руюча й дякую за це нашому Живо-
му Великому Богу.

Після зцілення я всі ліки повики-
дала, у лікарню так і не зверталася. 
Якось зустріла знайому медсестру, 
яка здивувалася моєму здоровому 
вигляду. Вона сказала, що я, напев-
но, знайшла гарного лікаря в облас-
ному центрі. Я знайшла собі Небес-
ного Лікаря, який вилікував не тіль-
ки моє тіло, а й душу. 

Катерина Розсуждай, 
Івано-Франківщина

Божі шляхи незбагненні. У життя Людмили Кравець Бог прийшов не-
сподівано через світський журнал. Є безліч людей, які прийшли до Бога 
через читання християнських книг, газет та журналів, а також через ра-
діо- та телепередачі. Пропонуємо вам свідчення двох різних людей, які 
прийшли до Бога у важкі хвилини життя, слухаючи радіопередачу «Жива 
надія» Івана Зінчика. Одна з них отримала фізичне зцілення, інший — ні. 
Але те світло, яке запалив Бог у їхніх серцях, змінило їхнє життя, напо-
внивши справжнім сенсом.



За повсякденними життєвими клопотами ми часто не помічаємо Бо-
жих милостей, виявлених нам. Іноді складні життєві обставини допомага-
ють відчути, що Бог поруч і все, що Він робить в нашому житті, допомагає 
нам на добро. Свідчення, яке ми пропонуємо вам, на перший погляд, мо-
же видатися по-дитячому наївним. Аргументи автора в дечому нагадують 
Поліаннину «Гру в радість», описану в книзі Елеонор Портер. 

«Я дуже хотіла ляльку... Але, коли надійшли чергові місіонерські по-
жертви, леді відписала, що ляльки там не виявилося. Тільки дитячі ми-
лиці. І ці милиці переслали до нас, бо вони колись можуть знадобитися 
якійсь дитині. З цього, власне, все й почалося.

— Щось я поки не бачу тут ніякої гри, — роздратувалася Ненсі.
— Суть гри в тому, щоб знайти щось таке, з чого можна радіти, не-

має значення, що саме, — щиро пояснювала Поліанна. — Ми почали гра-
тися в цю гру саме з милиць.

— Боже милий! Чому ж тут можна радіти, коли хочеш ляльку, а тобі 
дають милиці!

Поліанна заплескала в долоні.
— Отож-бо й воно! — вигукнула вона. — Спочатку я думала так, як ви. 

Але тато мені все пояснив.
 Радійте з того, що ці милиці... вам не потрібні, — тріумфувала Полі-

анна. — Усе дуже просто, коли вмієш грати в цю гру».
Але саме такої дитячої простоти та щирості нам бракує в житті. І, на-

певно, саме це мав на увазі Христос, коли казав своїм учням: «Поправді 
кажу вам: Хто Божого Царства не прийме, немов те дитя, той у нього не 
ввійде» (Мр.10:15).

прикріплена, і коли я піднявся май-
же до самого верху, драбина посу-
нулася — і я впав на спину. А драби-
на ще й упала на мене й перебила 
мені ногу.

Здається, не зовсім приємна по-
дія, проте я хотів би й через такі об-
ставини прославити Господа.

Отже, у Першому посланні апос-
тола Петра сказано: «Краще по-
страждати за добрі діла, ніж за злі» 
(3:17). Я думаю, що діло, яке ми ро-
били, було-таки добрим. Звичайно, 
врятувати голубенятко — це не на-
стільки важливо, як врятувати лю-
дину, проте це злом не назвеш. 

Другий момент: добре, що пер-
шим поліз мій син, а не я, тому що 
він міг би поламати ногу. 

Третя милість, явлена мені, — 
була в тому, що я впав на площадку 
п’ятого поверху спиною, а не поко-
тився сходами вниз. Так я травмував 
лише ногу, а міг би зламати й хре-
бет і бути зовсім нерухомим. Але 
Господь зберіг мене від цього.

Четверта милість полягає в тому, 
що я зламав ногу в той час, коли за-
жив перелом ноги в моєї дружини.  
Наші діти вже старші, вони одруже-
ні й живуть в іншому місті, тому всі 
клопоти з догляду за дружиною ля-
гли на мої плечі. Уявіть, як би було 

Голуб, 
драбина 

та 
вдячність

Бог являв безліч милостей у мо-
єму житті. Коли смерть заглядала 
мені у вічі, Він зцілив мене від двох 
десятків хвороб. Тоді я схуд на 30 
кілограмів, але Бог повернув мені 
здоров’я, нормальну вагу, оздоро-
вив усі мої хворі органи. Тепер моє 
тіло функціонує без жодних про-
блем, тому що, якщо Бог щось ро-
бить, то Він робить це досконало. 
Проте я ще більше вдячний Богові 
за те, що він зцілив мене від безлічі 
хвороб моєї душі.

Та ось у моєму житті трапилася 
одна неприємна подія — я зламав 
ногу. Хочу поділитися тими висно-
вками, які я зробив. Думаю, що во-
ни надихнуть ще когось із вдячністю 
дивитися на все, що відбувається з 
нами в житті. 

Отже, одного разу в нашу венти-
ляційну шахту впало голубенятко. 
Ми з дружиною врятували його й не 
знали, що з ним робити, бо воно ще 
не вміло літати. Можна було б ви-
пустити за вікно, але його б там з’їли 
коти. Приїхав мій син, і ми вирішили 
віднести його на горище нашого бу-
динку. Син піднявся на горище, а я 
чекав його знизу. Але сам, не знаю 
чому, захотів також піднятися наго-
ру, щоб подивитися, що там у нас на 
горищі робиться. Драбина була не 



незручно, якби ми обоє зламали но-
гу й потребували допомоги дітей. А 
так спочатку я доглядав дружину, а 
потім — вона мене.

Ще одна милість: Господь допус-
тив це в моєму житті, коли я був у 
відпустці. Перед тим у мене на ро-
боті були надзвичайно відповідаль-
ні справи, наш навчальний заклад 
ліцензувало Міністерство освіти і 
науки України, тому мені треба було 
неодмінно бути на робочому місці.

Шоста милість у тому, що я зла-
мав ногу, перебуваючи вдома, у  
Рівному. Одного разу, коли я  пере-
бував на навчанні в Німеччині, у 
мене з’явилася грижа — і потрібна 
була операція.  І це завдало безліч 
клопотів і для мене і для членів гру-
пи, з якою я приїхав.

Сьома милість у тому, що, зла-
мавши ногу, я вже був у статусі ди-
тини Божої. У той час за мене мо-
лилася Церква. Мене відвідували, 
приносили гостинці — і так мали 
змогу послужити Богові.

Коли ти Боже дитя, то знаєш і чіт-
ко розумієш, що все, що відбуваєть-
ся з тобою, допущено Господом. Бо 
й Слово Господнє свідчить, що тим, 
хто любить Господа, усе діє на до-
бро. Отже, що доброго я отримав, 
зламавши ногу? Я мав достатньо ча-
су, щоб подумати, проаналізувати 
свої стосунки з Господом, бо іноді 
ми за своєю працею, за своїм служі-
нням не завжди знаходимо можли-
вість зробити це. Тут я вже не зга-
дую навіть про земні клопоти, які 
багато сил та часу відбирають у нас. 
Тому я вдячний Богові за перепочи-
нок від цих справ. Я мав багато часу, 
щоб досліджувати Слово Боже, а це 
завжди корисно.

Ще один момент, який хотів би 
згадати. Моя дружина поки що не 
християнка. Хоча нині вона вже на-
багато ближча до Господа, ніж то-
ді, коли я навернувся й став перед 
її ультиматумом: або залишаєш бо-
гослужіння, або розлучаємося. Те-
пер вона спокійно проводжає мене 
на зібрання, благословляє, коли їду 
в інші міста, щоб засвідчити про Бо-
жу милість. І після того, як дружина 
зламала ногу й побачила мою осо-
бливу турботу про неї, то з такою 
ж турботою ставилася й до мене. І 
завдяки цьому наші стосунки стали 
теплішими, щирішими. Ми стали 

ближчими й відчули особливе вза-
єморозуміння. 

Ще одне, на що Бог звернув мою 
увагу, коки я був обмежений у ру-
сі. Він допоміг мені по-особливому 
оцінити те, що я маю здоровий 
глузд, свідомість, пам’ять. Я зрозу-
мів, як це добре промовляти своїми 
устами, чути своїми вухами, бачити, 
відчувати, ходити ногами й працю-
вати руками. Ми проводимо служін-
ня в міській лікарні й в онкодиспан-
сері, де лікуються важкохворі люди, 
які такої можливості не мають. Та чи 
ми завжди цінуємо тим, що Бог дав 
нам такі можливості, і чи часто дя-
куємо за це. Я дуже вдячний Богові, 
що через мою зламану ногу навчив 
мене радіти тим, що я можу ходити 
без милиць.

Підсумовуючи все сказане, заду-
муюся над питанням: чи хотів Гос-
подь, щоб я зламав ногу? Звичайно, 
що ні. Ми ж, земні батьки, не хоче-
мо, щоб наші діти хворіли. Ми хоче-
мо, щоб вони були здорові й щасли-
ві. Господь хоче цього ще більшою 
мірою для нас. 

Чому ж так сталося в моєму жит-
ті? Я не проявив мудрості. Я бачив, 
що драбина не закріплена, бачив, 
що вона важка. Та й сусідка, яка жи-
ве на цій площадці, попереджува-
ла, що ця драбина може посунути-
ся й упасти. Але я не прислухався 
до цього застереження. Проте Бог і 
в цій ситуації зберіг мене, і я обій-
шовся не надто складною травмою, 
бо, як сказано в Писанні, «ангели 
шикуються табором довкола пра-
ведника, щоб захистити його». І це 
не просто істоти з крильцями, яких 
часто бачимо на картинах. Це могут-
ні Божі слуги. Їм нічого не вартувало 
— захистити мене від цього перело-
му, проте Бог допустив його в моєму 
житті для слави Своєї.

У дні, коли в мене була зламана 
нога, я не міг служити Богові, окрім 
того, що молитися, постити чи ви-
вчати Слово Боже, що я й робив. Чи 
хоче Господь, щоб ми були відсторо-
нені від того служіння, яке Він нам 
доручив? Не хоче, тому ми повинні 
бути уважними й обережними, щоб 
завжди бути у формі й служити Йо-
му там, де Він нас поставив.

Бог багато промовляв до мене в 
ці дні. Він запитав мене: «Ти впав з 
цієї драбини, а чи міцно ти стоїш у 

духовному житті?» Бо й Слово Боже 
попереджає: якщо ти думаєш, що 
стоїш, то пильнуй, щоб не впасти. І 
я по-особливому прийняв ці слова 
до серця.

І ще одна думка дуже схвилю-
вала мене. «Ти врятував голубеня 
— зробив добре діло. Але яких зу-
силь ти докладаєш, щоб спасати 
людей?» У Книзі Приповістей  Со-
ломонових сказано: «Рятуй узятих 
на смерть!» Хто ж це такі? Це ті, хто 
оточує нас і не знає Бога, — це наші 
друзі, родичі, сусіди, однокласни-
ки, однокурсники, співпрацівники. 
Хтось же має розказати їм про Хрис-
та, хтось же має їм засвідчити! І це 
маю зробити я! Часто ми молимося: 
«Господи, хай грішники прийдуть до 
Тебе!» Але Бог каже: «Ти йди до цих 
людей, свідчи їм, розказуй про Ме-
не!» Ця відповідальність покладена 
на нас, і ми повинні рятувати тих, 
хто йде до загибелі.

Тому з огляду на все сказане, я 
щиро вдячний Господу, що він до-
пустив цю ситуацію в моєму житті. 
Він багато чого мене навчив через ці 
обставини й надзвичайно благосло-
вив. Підсумовуючи, звертаюся до 
Писання. У Посланні до солунян ска-
зано: «Завжди радійте! Безпере-
станку моліться! Подяку складайте 
за все, бо така Божа воля про вас у 
Христі Ісусі» (1Сол.5:16-18).

Ми повинні дякувати за все, на-
віть якщо це завдає нам багато при-
крощів, тому що в цьому — Божа 
воля. А Божа воля — чудова. У миті 
особливих труднощів ми не завжди 
знаємо, яким добром це обернеть-
ся для нас. Але якщо ми не дякуємо 
за все, то в нашому житті чиниться 
не Божа, а наша воля. Ми проявля-
ємо свавільність і непокору, а Пи-
сання каже: «Непокірливість — як 
гріх ворожбитства, а свавільство — 
як провина та служба бовванам» 
(1Сам.15:23).

Отже, Господь закликає нас дяку-
вати за все! І за радощі, і за печалі, 
бо багатьма скорботами належить 
нам увійти в Царство Небесне. І ко-
ли ми так чинитимемо, то завжди 
перебуватимемо у волі Божій. А во-
на — добра, приємна й досконала.

Віталій САВЧУК,
м. Рівне



З самого дитинства я часто по-
трапляв у обставини, які загрожува-
ли моєму життю. 

Мама розповідала, що я був ди-
тям дуже жвавим. Одного разу ме-
не, ще немовля, вона поклала на 
ліжко спати, а сама пішла робити 
якусь нагальну роботу, якої в неї, 
сільської жінки, було багато. Раптом 
затривожилася й побігла глянути, як 
мені спиться, — і жахнулася. Я про-
кинувся і, чеберяючи ніжками, отак 
на спині заштовхав себе до стіни, 
моя голова провалилася в щілину 
між стіною і ліжком — і я там уже 
задихався. Ще хвильку — і мене не 
стало б. 

А то мама, на мої слізні про-
хання, відпустила мене купатися з 
дядьком, який сам ще був дитиною. 
І, коли поверталися додому, я вибіг 
на місточок, став на його край — і зі-
рвався вниз головою на купу сміття 
зі скла і каміння. Не пригадую, як 
мене принесли додому. Пам’ятаю 
тільки запах йодоформу, яким ді-
дусь-ветеринар засипав мені ра-
ну. Не знаю, скільки пролежав без 
пам’яті. Але одужав. До цього часу 
маю великий шрам на голові. 

У нас на Поліссі багато води. Моє 
село розташоване над заплавою 
річки Случ. Я любив купатися. Ліз у 

воду навіть тоді, коли поряд нікого 
не було. Пригадую, що брав гумо-
вий м’яч в руки і запливав аж на се-
редину широкої водойми біля села. 
Особливо мені цікаво було це роби-
ти, коли на другому березі хтось ку-
пався. Хотів похизуватися, що я умію 
плавати, а плавав я тоді ще не дуже 
добре. Милістю Божою не втопився.

А ще була купа хвороб, які я пе-
реніс в дитинстві, від яких мене мо-
гло б не стати, але Бог дав мені бла-
годать на життя. Він захотів, щоб я 
жив. 

Світ жорстокий
Я ріс дитиною дуже вразливою. 

Коли батько карав моїх менших бра-
тів-непослухів, то я плакав і просив 
їх не бити. Для мене було трагеді-
єю побачити, як один із сусідських 
хлопчиків мучив цуценя, проколю-
ючи його дротом. Я після того довго 
плакав і того хлопця не любив і бо-
явся. Ще пам’ятаю, як я розридався, 
коли батько вдарив ногою свиню, 
яка рвалася з хліва на двір. Мені бу-
ло дуже шкода свинки. Я не міг чути, 
як верещить свиня, коли її колють. 
Закривав вуха руками або запихав 
голову під подушки, коли був у ха-
ті. Не міг дивитися на жорстокості в 
телевізорі чи в клубі на екрані, за-

плющував очі та затуляв вуха, мало 
не залазячи під стілець. Плакав над 
книжками, якщо герої страждали. 
Пам’ятаю сльози жалю та співчут-
тя, які в мене викликало оповідання 
«Муму» Івана Тургенєва. 

Людське лукавство 
У школі свято вірив у комуністич-

ні ідеали, про які нам розповідали 
вчителі, чув по радіо, читав у газе-
тах. Думав, що комуністична партія 
— й справді честь і гордість людства. 
А Радянський Союз — найсправед-
ливіша й наймогутніша країна у сві-
ті. Але був вражений, коли якось по-
чув, що голова колгоспу й парторг 
матюкаються, що комуністи кажуть 
неправду й крадуть. Особливо моя 
наївність виявилася, коли я служив у 
армії. У першу ніч нас, призовників, 
обібрали солдати, які прослужили 
на рік довше, а офіцери за нас і не 
заступилися. У мене один сержант 
«позичив» гроші, і я зрозумів, що 
на вічне віддання. Коли одного разу 
заїкнувся про справедливість, то був 
висміяний і облаяний, добре, що не 
побитий. Якось я вночі підслухав, 
як старшина розповідав солдатам-
дембелям про свої походеньки, зо-
крема про те, як він знущається над 
своєю дружиною і підлеглими. Він 

Благодать на життя



був абсолютно аморальною люди-
ною, але цим ще й хвалився. А од-
ного разу мене взяли на День армії 
в дитячий садок, щоб розповісти ді-
тям про славних захисників вітчиз-
ни. Дітки приготували подарунки 
для солдатів частини — зубні щітки, 
пасти, прилади для гоління і багато 
інших дрібниць, які могли пригоди-
тися армійцям. І що ж — цим ско-
ристалася тільки невеличка групка 
вибраних. Ось тобі честь і слава. 

Є Бог!
Навчаючись в Луцькому педаго-

гічному інституті, особливо став ро-
зуміти свою недосконалість. Хоч не 
впивався, не курив, не блудив, але 
помічав у собі якісь непристойні ба-
жання, міг сказати неправду, зро-
бити щось інше погане. Мав пере-
живання вини, але не усвідомлю-
вав своєї гріховності. Мене не задо-
вольняли мій зовнішній вигляд, мої 
здібності, успіхи. Це мене доводило 
до стану депресії. Оскільки про Бога 
не задумувався, бо вважав, як і біль-
шість навколо мене, що Його немає, 
то шукав шляхів, як самому вийти 
зі своєї біди. Звертався до лікарів, 
уживав доволі сильні заспокійливі. 
Думав, що маю себе удосконалю-
вати, щоб добитися бажаного. Ці-
кавився вегетаріанством, системою 
«Дєтка» Порфирія Іванова, деякий 
час голодував і обливався холодною 
водою, ходив на заняття з ушу, ро-
бив різні вправи з хатха-йоги, читав 
Бхагават-Гіту, Блаватську, Клізов-
ського, Реріхів та інших теософів. І 
ось одного разу в неділю залишився 
в гуртожитку сам. Вирішив почита-
ти одну з книг Олени Реріх. Ліг горі-
лиць у ліжко, високо підклавши під 
голову подушку — і взявся за читан-
ня. У книзі описувалося, який вели-
кий Бог — Творець неба й землі. І в 
якусь мить усвідомлюю, що стою на 
колінах біля ліжка й плачу. Є Бог!

У Бога немає випадковостей
У тій книзі йшлося про Ісуса Хрис-

та як про одного з багатьох учителів 
людства в ряду з Будою, Конфуцієм 
та Магометом. Але Бог захотів ви-
явити мені Сина Свого Ісуса Христа 
як мого Господа й Спасителя. І в мо-
єму житті сталося кілька ніби випад-
кових подій. Мій товариш, який за-
цікавив мене теософією та східними 

релігіями, встряв у бійку — і хлопці 
зламали йому щелепу. Він потрапив 
у лікарню. Я вирішив його відвідати. 
Тоді ж до нього прийшов його друг і 
однокласник Саша. Ми познайоми-
лися. У Саші дідусь із бабусею були 
євангельським християнами, він чи-
тав Біблію, ходив на зібрання. І каже 
мені: «П’ятидесятники в Луцьку, на 
Балці, побудували величезний дім 
молитви. Ідемо й побачимо». Я зго-
дився, хоч і мав деякий внутрішній 
бар’єр, щоб переступити поріг дому 
молитви. Мені сподобалося зібран-
ня, хоч я мало що розумів. Прига-
дую, що ми сіли на балконі. Я від-
чував атмосферу незнайомого мені 
піднесення. Гучні молитви, емоційні 
проповіді, у які проповідники встав-
ляли фрази на незрозумілій мові. 
Я намагався вловити окремі слова, 
і мені здавалося, що це або латин-
ська, або грецька мова, що напо-
внювало мене здивуванням і поша-
ною до проповідників. Правда, яв-
ної переміни в мені не сталося. Але 
все-таки зміни в мені відбулися. Я 
побачив, що в будинку молитви ці-
каво, що дуже багато людей, зокре-
ма молоді, ходять на зібрання, що в 
них відкриті просвітлені обличчя. А 
ще зрозумів, що я не просто недо-
сконалий, а дуже грішний, від чого 
страждав ще більше, ніж від своєї 
уявної недосконалості. Щоб знайти 
заспокоєння, став ходити по хра-
мах — і в православні, і в костел. За-
йду — і плачу гіркими сльозами всю 
службу. У цей час Саша мене по-
знайомив ще з кількома віруючими 
людьми, які шукали нагоди зі мною 
поспілкуватися. Вони мені казали 
про любов Ісуса Христа до мене, 
про покаяння перед Ним, про Слово 
Боже, про служіння Богові. Я ніби їх і 
розумів, і одночасно мені було бага-
то що незрозумілим, багато що три-
вожило мене. Я не відкидав їхньої 
дружби, але мав купу сумнівів що-
до того, що вони кажуть, щодо пра-
вильності їхньої віри. Мені дуже ім-
понувала їхня щирість. Я став читати 
Біблію і молитися. І знову сталася ні-
би випадкова подія. 

Народження згори
Той самий Саша каже мені: «Ді-

дусь приїжджає в Луцьк, щоб поба-
чити молитовний будинок й побу-
вати на зібранні. Треба його зустрі-

ти й провести в дім молитви. Їдь зі 
мною». Я, дещо вагаючись, згодив-
ся. І ось сиджу на зібранні десь по-
серед залу, слухаю проповідь і пла-
чу під тягарем своєї гріховності. 
Проповідник розповідає про страж-
дання Христа, про Його смерть на 
Голгофському хресті за людей і що 
в мить Ісусової смерті завіса в Єру-
салимському храмі, яка закривала 
вхід до Святого святих, розірвалася 
«надвоє — від верху аж додолу», 
— і це означає, що доступ до Твор-
ця неба й землі відкритий. І раптом 
до моєї свідомості доходить, що Іс-
ус Христос, Син Божий, помер за мої 
гріхи на Голгофі й дарує мені про-
щення. Я відчув, ніби Він поряд, що 
заспокоїло мої почуття й мій дух. Я 
й далі плакав, але це вже були сльо-
зи радості, сльози звільнення від тя-
гаря вини, якого не міг нести й уже 
знемагав. Це була мить моєї зустрі-
чі зі своїм Спасителем Ісусом, мить 
мого народження згори. 

Життя прекрасне
Світ ніби змінився. Кольори ста-

ли яскравішими, люди добрішими 
й дуже приємними. Захотілося жи-
ти, творити, розповідати всім про 
Ісуса Христа. Зустріч з Ісусом Хрис-
том позбавила мене багатьох сум-
нівів: Бог справді мене любить; Він 
ради Сина Свого таки простив мені 
мої гріхи; віра, яку сповідують єван-
гельські християни, правильна; Бі-
блія — це істинне Боже Слово. Я 
став частіше ходити на зібрання та 
спілкування християн, більше чита-
ти Біблію, більше молитися. Зміни-
лися теми моїх віршів — вони тепер 
стосувалися Біблії й мого Господа. А 
змінилися тому, що змінився весь я. 
І те світське, що було мені любим, 
стало бридким, незрозуміле духо-
вне стало зрозумілим, а далеке не-
бесне — близьким. Мені нарешті 
відкрилося, що життя — це чудовий 
дар Божий, яким потрібно дорожи-
ти, що воно призначене для слави 
Божої й продовжиться у вічності, і 
що воно має свою повноту тільки в 
Ісусі Христі. Він «воскресення й жит-
тя», Він «хліб життя», Він дає благо-
дать усім нам, щоб жити — жити ві-
чно разом із Ним у радості й любові!

Василь МАРТИНЮК 



Зворотний бік свідчення

Точка зору



«Іди та розкажи»
Журналістська практика пока-

зує, що однією з найбільш улюбле-
них рубрик християнських видань є 
свідчення. І не тільки видань. На бо-
гослужіннях також люблять слухати 
життєві історії людей, яких змінив 
Бог. Та й відеосвідчення в інтернеті 
не менш популярні. 

І це не дивно. Розповіді про ре-
альну силу Божу, Божі чудеса та Бо-
жу любов в житті людей підбадьо-
рюють, додають сил, зміцнюють 
віру й надію що Господь може зро-
бити чудо для усіх, хто довіриться 
Йому. 

Біблія також багата на свідчення. 
Під час земного служіння Ісуса чи-
мало людей, які зустрічалися з Ним, 
поверталися додому з яскравими 
враженнями про чудесні зцілення 
як фізичні, так і духовні, і навіть во-
скресіння з мертвих. Вони виперед-
жали Христа, бігли попереду Нього 
— і де б Він не з’являвся, тамтешні 
жителі вже знали про Його служіння 
з яскравих розповідей знайомих. Ці 
історії переповідалися в селах, міс-
тах, домах та синагогах.

Чому ж свідчення такі популяр-
ні? Бо це видимий, реальний доказ 
Божої могутності та величі, доказ 
сили віри та відповідей на молитви. 
Врешті-решт, це доказ існування Бо-
га.

Але, незважаючи на популяр-
ність та позитивний вплив на слуха-
чів, свідчення можуть приховувати 
й певну небезпеку. Саме так, вони 
можуть спричинити і негативні на-
слідки. Це розумів і Христос, Який в 
одних випадках заохочував людей 
розповідати про те, що Він зробив,а  
в інших — мовчати. Не завжди свід-
чення корисні. Це той випадок, про 
який часто нагадує Біблія: хороші 
речі при неправильному користу-
ванні можуть стати шкідливими, як 
от, багатство (див. Лк.18:24), любов 
до батьків (див. Мр.7:11), надмірна 
любов до їжі (див. Лк.21:43), тощо.

Блаженні, що не бачили й увіру-
вали

Свідчення — однин із методів 
проповіді Євангелії. Це незапере-
чний факт. Апостоли у своєму слу-
жінні часто використовували свої 
та чужі свідчення для підсилення та 
аргументації своєї проповіді. Вони 

допомагали зламати кригу недові-
ри, вони слугували доказом що Бог 
реальний, а Ісус — дійсно Син Бо-
жий.

Але апостоли ніколи не викорис-
товували їх як фундамент віри. Істо-
рії чудесних надприродних дій Бо-
га в житті окремих людей були ілю-
страцією, живим доказом, що віра в 
Ісуса Христа як Сина Божого, як Спа-
сителя здатна робити чудеса в жит-
ті віруючих. Але тільки віра в Боже 
Слово та особиста зустріч з Христом 
— засіб досягнення Царства Божого. 

Хома був простодушною та чес-
ною перед собою та Богом люди-
ною. Для читачів Біблії, особливо 
для проповідників, він скоріше не-
гативний образ, про що свідчить 
закріплене віками прізвисько неві-
рний Хома. Але для мене він біль-
ше позитивний персонаж. Він не лу-
кавив, він щиро казав те, що думав, 
навіть якщо у цих словах були сумні-
ви та нерозуміння. Почувши новину 
про воскресіння Вчителя, він вима-
гає  доказів. І коли Ісус з’являється 
перед ним, то говорить апостолу 
знамениті слова: «Тому ввірував ти, 
що побачив Мене? Блаженні, що не 
бачили й увірували!» (Ів.20:29). 

З’явлення Ісуса перед Хомою 
стало для апостола доказом воскре-
сіння. Це допомогло учневі подола-
ти свої сумніви, але Христос зробив 
йому й усім людям застереження: 
не будуйте свою віру на тому, що ви 
бачите чи чуєте. Віра як дар Божий 
це щось більше, аніж реакція на чу-
до, яке ми бачимо чи про яке чуємо 
від когось. 

Чудо Боже в Україні, яке не стало 
чудом

Старше покоління віруючих (і не 
тільки) пам’ятає історію рівненчан-
ки Жені Поліщук, чудесне зцілення 
якої прогриміло на весь тодішній 
Радянський Союз і навіть проникло 
через залізну завісу на Захід. Попу-
лярний радіопроповідник Іван Зін-
чик розповів про Женю у своїй ра-
діопередачі, потім надрукував кни-
гу «Чудо Боже в Україні». Це дійсно 
було чудо. Пам’ятаю, як тоді в офі-
ційних та підпільних євангельських 
церквах, поміж віруючими велися 
розмови про цю подію. Коли геро-
їня приїздила в якусь церкву, з усі-
єї округи з’їжджалися побачити та 

послухати її. Касети з її свідченням 
передавалися з рук у руки. Вона й 
до сьогодні свідчить про своє чудо, 
тепер уже за допомогою телепере-
дач та інтернету. Слава Богові! Чи не 
так?

От тільки…
Тільки, чи відомо вам, скільки 

людей покаялися від цього чуда в її 
рідному селі? У селі, де знають один 
одного, де паралізована, скручена 
Женя пролежала у своїй хаті бага-
то років,  — і це не було сховане ні 
від старого, ні від малого. У селі, яке 
перше почуло про Боже чудо й жи-
телі якого перші мали можливість 
бачити особисто все й відповідно 
відреагувати. Одна (!) людина… Ли-
ше одна…

Про що це свідчить? Про те, що 
для покаяння одного чуда мало. Ма-
ло послухати чиєсь свідчення, по-
трібна сердечна віра, не прив’язана 
безпосередньо до якогось надпри-
родного чи виняткового випадку. 

Ісус якось дорікнув людям, які хо-
дили натовпами за Ним: «Поправді, 
поправді кажу вам: Мене не тому ви 
шукаєте, що бачили чуда, а що їли з 
хлібів і наситились» (Ів.6:26). Так і 
тепер буває, що люди шукають не 
стільки самого Бога, як Його чудес, 
не стільки Царства Божого, скільки 
яскравих свідчень. Шукають, як ви-
шуканіше інформаційно «наїстися». 
Буває, що, слухаючи чудесні історії, 
люди сприймають їх саме як історії, 
ставлять у центр уваги головного ге-
роя свідчення, а не Господа. Навіть 
учні Христові не уникнули такої по-
милки, бо про них сказано, що во-
ни «не зрозуміли чуда про хліби, бо 
серце їхнє було затверділе».

Три «С» журналістики
Сучасні світські журналісти у сво-

їй професійній діяльності здебіль-
шого керуються так званим «прави-
лом трьох «С», тобто, розповідають 
та пишуть про сенсації, скандали та 
секс. Особливо це помітно в нашій 
вітчизняній журналістиці, яка побу-
дована, як правило, на негативних 
новинах. Чим більше в медіамате-
ріалах крові, насилля, жорстокості, 
розпусти, шокуючих моментів, тим 
більше вони рейтингові, тим краще 
їх читають та дивляться. 

На жаль, подібна ситуація спо-
стерігається частково й у сфері хрис-



тиянських свідчень. Нерідко такі 
розповіді будуються саме на осно-
ві сенсацій та епатажних моментів. 
Чиє свідчення більше будуть слуха-
ти: наркомана, який десять років си-
дів на голці та жив у підвалах, бан-
дита з трьома «ходками», людину, 
яка пережила клінічну смерть і всти-
гла помандрувати райськими куща-
ми та між казанами в пеклі, чи віру-
ючого з дитинства чоловіка з віднос-
но спокійним та благословенним 
життям? Відповідь очевидна. При-
чому колишні грішники в розповід-
ях чомусь дуже люблять смакувати 
деталі колишнього розпусного жит-
тя. Іноді 90-95 відсотків розповіді 
займають саме сумнівні походень-
ки, і десь там наприкінці оптиміс-
тичне: «Але Бог мене визволив від 
цього всього, слава Йому!» 

Нерідко можна спостерігати ажі-
отаж навколо якоїсь людини, яка пе-
режила надприродну дію у своєму 
житті й стає популярною через своє 
свідчення. Вона збирає тисячні зали 
слухачів, організовуються спеціаль-
ні тури по містах та країнах, про неї 
говорять, її хочуть чути та бачити. І 
хоча, з одного боку, нічого поганого 
в цьому немає, з іншого — свідчен-
ня стає самоціллю, центром служін-
ня. Пікантні деталі, гостросюжетний 
виклад розповіді відвертають увагу 
від основного — від Христа. Дода-
ється ще й спокуса щось прикраси-
ти, додати, щоб ефектніше вигляда-
ло. Нібито й ціль благородна — роз-
казати про любов та велич Божу, 
а от результат більше емоційний, 
аніж духовний. 

Буває, що це робиться свідомо, і 
новонавернені навіть гордяться, на-
скільки вони низько впали, бо це ні-
бито, на їхню думку, збільшує Божу 
любов та Божу славу. Якось колиш-
ній алкоголік, який фактично одні-
єю ногою стояв у могилі та якого Бог 
чудодійно визволив від залежності 
й від смертельної хвороби, сказав 
мені: «Я більше від тебе люблю Бо-
га і в моєму серці більше вдячності 
Йому, бо ти не був у такій ямі, як я». 

Що ж, цю думку підтверджують на-
віть Христові слова що «кому мало 
прощається, такий мало любить». 
Але тоді Бог дав мені мудрості і смі-
ливості відповісти: «Не сумніваюся, 
що ти дуже вдячний Богові за спа-
сіння. Але я можу сказати також, що 
більше від усіх люблю Господа, бо 
Він ЗБЕРІГ мене від такого, як у тебе, 
падіння».

Інколи слухачі та служителі ро-
блять «ведмежу послугу»  таким но-
вонаверненим, з першого дня ото-
чуючи їх особливою увагою, пропо-
нуючи свідчити на зібраннях, возя-
чи зі служіння на служіння. Вони ще 
не утверджені, не знають Писання, 
але вже відчувають себе такими со-
бі «церковними зірками», можуть 
дозволити собі зверхність та допус-
кають гордість. З часом через свід-
чення завойовують популярність, 
їм довіряють служіння і потім вико-
ристовують своє навернення як ар-
гумент у бесідах, проповідях, супер-
ечках. Знову й знову повертаються 
до минулого, згадують його, опира-
ються на нього: «Я от колись був кін-
ченим наркоманом (алкоголіком, 
бандитом, розпусником), а тепер…» 

Синдром старшого брата
Не думаймо, що якщо ми дуже 

детально та яскраво розповімо про 
болото, з якого нас спас Ісус Хрис-
тос, то це збільшить Його славу та 
велич. Прочитайте Давидові псал-
ми. Найбільш вражаючі, сильні та 
захоплюючі його вірші-свідчення 
якраз на тему світлих, приємних, 
оптимістичних моментів його жит-
тя. Є у нього пісні й про неприємні 
життєві події, про його падіння. Але 
він про них розповідає так, що це 
викликає у слухача жаль, а в опові-
дача глибоке та болісне каяття. Як-
що псалом «Господь то мій Пастир» 
хочеться знову й знову перечитува-
ти й переповідати, то псалми-каяття 
не викликають такого захоплення. 
Давид розуміє, що ці болючі згадки 
знеславлюють Його Бога, він не хи-
зуються ними, він у попелі просить 

прощення в Господа…
Буває, що такі свідчення викли-

кають у слухачів проблему, яка опи-
сана в притчі про блудного сина.

Коли блудний син повернувся 
додому, батько на його честь ор-
ганізував велику святкову гостину.  
Ніби-то переможець із тріумфом 
по вернувся. Це дуже не сподобало-
ся старшому братові. Ображений, 
навіть не схотів йти до хати: «Коли 
ж син твій вернувся оцей, що проїв 
твій маєток із блудницями, ти для 
нього звелів заколоти теля відгодо-
ване...» 

Безперечно, позиція старшого 
сина в цій притчі була неправиль-
ною. Він не зрозумів справжньої 
причини бенкету на честь свого 
блудного брата. Але, з іншого боку, 
я не уявляю, як отой молодший син 
сидить на бенкеті в центрі уваги та 
захоплено розповідає своїм роди-
чам та друзям про свої «подвиги». 
Ні, і ще раз ні! Основна думка ці-
єї історії в словах: «Цей син мій був 
мертвий і ожив, був пропав і знай-
шовся!» Саме в них, а не в подро-
бицях розпутного життя велич бать-
ківської любові. І це повинно бути 
основною темою будь-якого свід-
чення.

Свідчення — сильний метод 
проповіді Євангелії. І їх варто вико-
ристовувати. Свідчення — яскрава 
форма подяки Богові за явлену ми-
лість та допомогу. І ними потрібно 
ділитися з оточуючими. Але: «Не 
нам, Господи, не нам, але Йменню 
Своєму дай славу за милість Твою, 
за правду Твою!» (Пс.113:9). Цими 
словами має розпочинатися та за-
кінчуватися будь-яке свідчення. І 
саме це повинно читатися між ряд-
ками самого свідчення — свідчення 
Божої милості, Божої Величі та Бо-
жої любові. А ми… Ми лише глина 
в руках Гончаря. І саме Він формує 
нашу долю й визначає, у якій спра-
ві використає нас як Свою посудину.

Юрій ВАВРИНЮК

Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда Твої! Я буду радіти, 
і тішитись буду Тобою, і буду виспівувати Ймення Твоє, о Всевишній!

Псалом 9:2,3



Хто має вуха, хай чує
Два роки тому на сторінках на-

шого журналу було розміщено 
свідчення під назвою «Я вирішив 
не радитися зі спеціалістами, а ра-
дитися з Богом». У заголовку були 
процитовані слова автора, до ре-
чі, нашого доброго друга, лікаря за 
фахом. Ці слова були справді сказа-
ні ним, проте в заголовку вони ви-
рвані з контексту й тому набули зо-
всім іншого значення, ніж вкладав 
у них автор. Будучи сам лікарем, 
він передусім звернувся до лікарів 
за допомогою, коли його синові по-
ставили страшний діагноз. Але Бог 
провів його іншим шляхом — і він у 
певний момент зрозумів, що лікарі 
тут безсилі, а лише Бог може зміни-
ти ситуацію.

«Я не можу дати цей журнал 
своїм колегам-лікарям, — жалку-
вав згодом брат, — тому що дуже 
вдячний їм за всі зусилля, які вони 
доклали, щоб допомогти моєму си-
нові». 

Але подібні помилки не рідкість 
і серед нас — слухачів свідчень. Ми 
вириваємо зі свідчення певну цита-
ту чи подію і, опираючись на неї, бу-
дуємо своє уявлення про Божу від-
повідь на молитву. І часто, опираю-
чись на власний чи чужий досвід, 
вибудовуємо цілі схеми: «П’ять схо-
динок до духовного успіху», «Вісім 
кроків до того, щоб ваша молитва 
була почута», «Три умови для отри-
мання зцілення». Тобто особисті 
свідчення вважаємо своєрідними 

універсальними інструкціями, які 
дадуть нам змогу отримати від Бо-
га те, чого хочемо. А з тих людей, 
які свідчать про явне чудо у своє-
му житті, робимо мало не ідолів, 
прислухаючись до кожного їхнього 
слова як до абсолютної істини.

Чула якось, як одна жінка пере-
повідала іншій: «Он свідчила се-
стра, що вона була тиждень у пості 
— і після цього вся її рідня покаяла-
ся. Треба й собі так зробити». Знаю 
декількох людей, які щось подібне 
практикували, але в їхньому житті 
це не діяло.

Одного разу брат свідчив, що 
отримав зцілення, приймаючи при-
частя. Коли до нього наближалася 
чаша, він раптом відчув, яке вели-
ке значення має сила крові Божого 
Сина, і, прийнявши з вірою ковток 
вина, оздоровився. Проте безліч 
інших, які хотіли зцілитися, сприй-
маючи причастя як якийсь мало 
не магічний обряд, не отримували 
відповіді. 

Часто у свідченнях ми можемо 
почути, що люди відмовлялися від 
допомоги лікарів чи прийому пев-
них медикаментів — і отримували 
зцілення. Але ще більше є випад-
ків, коли люди, застосувавши той 
же досвід, але без відкриття від 
Бога, або помирали, або в неймо-
вірно важкому стані потрапляли до 
тих же лікарів.

Звичайно, можна взяти з того 
чи іншого свідчення певні принци-
пи, підбадьоритися тим, що Бог чує 
людей і не стоїть осторонь нашого 
болю. Проте для того, щоб Бог став 

діяти в нашому житті, не просто по-
трібно проказати певні слова, ви-
конати певні дії, як робив це хтось 
інший, а отримати від Бога особис-
те глибоке свідчення щодо того, як 
ти маєш діяти саме у своїй ситуації. 
І ще — особливий дар — дар віри, 
відповідно до якого людина робить 
іноді нелогічні для інших дії — і 
отримує чудо.

Я думаю, багато жінок в Ізраїлі 
страждали кровотечею, але одна 
з них отримала зцілення. Проте не 
знаю, чи в такий же спосіб зцілили-
ся б інші, якби вони просто повто-
рили її досвід. Перш, ніж зцілити-
ся, вона пройшла певний нелегкий 
шлях, потім отримала розуміння 
від Бога, як діяти в її ситуації, яке 
було підкріплене надприродною 
вірою.

Ми ж намагаємося повторити 
лише зовнішні дії, але зазвичай не 
знаємо передісторії чуда — стосун-
ків людини з Богом, її внутрішнього 
світу, сокровенних запитань і відпо-
відей, отриманих від Господа. 

Безумовно, у нашому житті є 
безліч проблем, які потребують не-
гайного вирішення. І набагато про-
стіше йти вже проторованим шля-
хом — упевненими кроками, зна-
йомими сходинками. Проте шлях 
віри — це не яскраво освітлена 
траса. Це невидима стежинка в не-
трях духовної боротьби. І в кожно-
го вона своя. Ми йдемо по ній на-
впомацки. А потім Бог поступово 
освітлює її, аж доки не приведе нас 
у світло ясних відповідей і реально-
го чуда.

Господь не хоче спілкуватися з 
нами на рівні формул чи алгорит-
мів. Він хоче, щоб ми шукали Його, 
вчилися розмовляти з Ними й чути 
Його голос. Він потребує переду-
сім не нашого зцілення, не полег-
шення наших проблем і нашого бо-
лю — Він потребує нас. І це чи не 
найбільше чудо, яке ми отримали. І 
його цінність актуальна не лише на 
землі, а й у вічності.

Ольга МІЦЕВСЬКА



Випробуваний вогнем

У нашому житті є такі періоди, про які не хочеться 
згадувати, — це труднощі, випробування. Вони неми-
нуче приходять, і їх хочеться якомога швидше пройти 
й забути. А свідчити нам хочеться лише про хороше, 
про ті приємні випадки, коли Бог нам відповів так, як 
ми цього хотіли. Проте не завжди в житті стається так. 

Випробування випали й на долю Олега Богомаза. І 
саме про них із ним розмова.

— Розкажи про себе. Яким був твій шлях до Бога?
— Я виростав у християнській сім’ї. Мій дідусь був 

пастором, усі мої близькі родичі також були служителя-
ми. Три моїх дядьки — пастори. Я виховувався як у ду-
ховному «парнику». Інколи, озираючись назад, я вко-
тре думаю, що, маючи довкола себе так багато благо-
словенних людей, я не міг не познайомитися з Богом. 
Моє навернення до Бога відбулося десь у років 13-14, 
коли я вирішив для себе: є живий Бог, Якому я хочу слу-
жити. І таке рішення має прийняти кожна дитина віру-
ючих батьків — свідомо й твердо. Я знаю багатьох ді-
тей, які виховувалися в таких умовах, як я, але, не зу-
стрівшись із Богом, ведуть зовсім інше життя.

Сила вистояти



Я, дивлячись на життя своїх бать-
ків та рідних, на те, через що і як во-
ни пройшли, не міг не шукати відпо-
віді на питання, що їх тримало, що 
їх вело й давало сил. Мій дід був 
на засланні на лісоповалі. А дядько 
відбував ув’язнення тільки через те, 
що його батько, а мій дід, відмовив-
ся відрікатися від Бога. Тоді його ви-
кликали в КДБ і сказали: «Якщо ти 
не відречешся від Бога, то твій син, 
який служить в армії, буде сидіти у 
в’язниці». Дідусь, звичайно,  не зро-
бив цього — і вони свою погрозу ви-
конали. Слухаючи такі розповіді, я 
відчував, наскільки Бог може бути 
реальним у житті людини. І це ва-
било мене. Я бачив реальні Божі дії 
в їхньому житті, і тому переді мною 
не стояло питання: вірити в Бога чи 
ні? Іншого житті я просто не уявляв. 
Рішення йти за Богом змінило мене 
й зробило Бога реальним і в моєму 
житті.

Ще коли був малюком, я мимо-
волі чув, як мої батьки вирішують ту 
чи іншу проблему. Потім, проходячи 
через щось таке, що й вони, я зга-
дував їхні дії в тих чи інших умовах 
і намагався їх наслідувати. Це дуже 
допомагало мені.

— А чи не хотілося тобі вийти з 
цього «парника»? Віра в Бога все 
одно ставить певні обмеження у 
житті. Хіба тобі не хотілося жити, як 
усі твої однолітки?

— Щодо цього я раджу всім віру-
ючим батькам: якщо ви хочете, щоб 
ваші діти були в церкві, щоб вони 
служили Богові, докладіть усіх зу-
силь, щоб у них були друзі в церкві 
й служіння, якому вони будуть при-
свячувати свій час. Чому дітей ва-
бить світ? Тому що там можна роз-
важитися.

Я вдячний Богові, що він дав ме-
ні чудових друзів, які були в церкві. 
І разом ми робили свої перші кроки 
в служінні, бо бажання йти за Богом 
викликає готовність служити Йому. 
Ми організовували музичні групи, 
я брав участь у проведенні дитячих 
таборів, у молодіжному служінні. І 
всі мої інтереси були сконцентрова-
ні на церковному житті.

Я не хочу сказати, що не було 
жодних спокус. Вони були — і ми з 
цим боролися, але для себе я при-
йняв тверде рішення: буду служити 

Богові, навіть якщо іноді спотикати-
муся. Я дивився, як живе світ, іноді 
мене щось вабило, проте ніколи в 
моєму серці не було бажання жити, 
як світ, тому що мав інші інтереси, 
інші задоволення. Було дуже бага-
то сфер, де я міг реалізувати себе в 
церкві. І в цьому був не сам — до-
вкола були ті люди, які хотіли роби-
ти те, що робив я. Це дуже важливо 
для молодої людини. 

— Чудова порада, дорогі бать-
ки. Наші діти повинні жити життям 
церкви, але для цього ми, батьки, 
повинні жити життям церкви. І це 
стосується не лише дітей. Чому ба-
гато людей йде з церкви? Тому що 
вони не відчули себе її частиною, 
не влилися в її працю, у її служін-
ня, не знайшли собі однодумців та 
друзів у церкві. Тому не сидіть і не 
чекайте, що хтось підійде до вас. 
Ви відповідальні за своє життя. 
Знайомтеся з людьми, спілкуйте-
ся, вливайтеся в коло християн, до-
лучайтеся до служіння церкви — і 
тоді дияволу буде набагато важче 
відвернути вас від Бога. 

Повернімося до розмови з Оле-
гом. У церкві він знайшов не ли-
ше хороших друзів та служіння. 
Бог там благословив його чудовою 
дружиною Галиною. Життя склада-
лося просто чудово. Невдовзі вони 
дізналися, що під серцем Галини 
тріпотить нове життя. 

Що ти відчув, коли дізнався про 
це, про що ти тоді мріяв? Якою уяв-
ляв свою дитину?

— Ми тішилися тим, що вагіт-
ність іде добре. Чекали дівчинку, 
підбирали їй ім’я. Я дуже хотів на-
звати її Анною. Не знаю, у якому віці 
це відчув, але я любив дітей, любив 
гратися з ними. Тому передчував чу-
до того моменту, коли моя донька 
з’явиться на світ, коли ми зможемо 
турбуватися про неї, гратися з нею. 
Я уявляв, як веду її за ручку, як її ку-
черики розвіваються на вітрі.

— Коли ти відчув, що щось від-
бувається не так?

— Як я вже сказав, вагітність про-
ходила добре. Дружина почувалася 
просто чудово. Здавалося, що во-
на літала над землею. Пологи були 
складними. Після більш як десяти 
годин, які ми провели в палаті, лі-

кар вирішила стимулювати пологи. 
Усе ніби відбулося добре. Дівчинку 
поклали мені на груди, бо дружина 
була дуже слабка. Я дві години ле-
жав із нею, насолоджувався батьків-
ством, радів, телефонував рідним і 
друзям, щоб поділитися своєю ра-
дістю. Потім лікарі забрали доне-
чку, щоб ми могли відпочити, а вно-
чі прийшла медсестра й попросила 
дати одяг для дитинки, бо в них ви-
никли якісь проблеми. Коли я прий-
шов, наша донька була під ковпа-
ком, до неї були підключені різні 
трубочки. Мені пояснили, що вини-
кли проблеми з диханням, і є підо-
зра на вроджену пневмонію. 

Із самого ранку я обдзвонив усіх 
і попросив молитися за нашу донь-
ку. Церква молилася за нас, ліка-
рі давали хороші прогнози. Оскіль-
ки стан дівчинки не покращувався, 
то викликали лікарів із Житомира, і 
на третій день один із лікарів визна-
чив, що у її дихальні шляхи потра-
пила кров. І через те, що довго не 
могли встановити правильного діа-
гнозу, ця кров стала розкладатися. 
Виникла інтоксикація організму, по-
чали відмовляти всі системи життє-
діяльності. 

Ми щиро надіялися на Бога, мо-
лилися і, звичайно ж, робили все, 
що скажуть нам лікарі. У цей склад-
ний для нас час я по-особливому 
відчув, наскільки важлива підтрим-
ка церкви. Наша церква налічує 
близько 800 членів, і не з усіма ни-
ми спілкуєшся. Ти виконуєш певне 
служіння і контактуєш з певною гру-
пою людей. Але у важкі хвилини до 
мене підходили навіть такі люди, з 
якими я рідко спілкувався, і казали: 
«Ми молимося за тебе». Це дуже 
підбадьорювало й допомагало від-
чувати себе частиною великого ор-
ганізму — Церкви Божої. Ми не про-
сто збираємося, не просто дружи-
мо, не просто виконуємо якісь спра-
ви, ми — сім’я.

Минали дні. Донечка перебува-
ла в реанімації. Ми проводили там 
багато часу, перші сім днів постійно 
сиділи біля неї. І нарешті нам лікарі 
сказали: «Вам це не на користь, бо 
ви самі чахнете. Ви тут нічим не до-
поможете. Йдіть додому, хоч трохи 
відпочиньте й відволічіться». Ми так 
і зробили.

У церкві в той час мала відбути-



ся регіональна молодіжна конфе-
ренція, і мене з хором попросили 
співати на ній. Я не відмовлявся, бо 
вважаю це своїм служінням. Коли 
прийшов на співанку, хористи ди-
вилися на мене розгубленими, спо-
вненими смутку очима. Я сказав їм 
тоді: «Ви що? А надія на Господа! Я 
обіцяю, що, як Бог дасть, я прийду 
сюди за руку зі своєю донечкою». Я 
до останнього сподівався, що наша 
дівчинка житиме.

— Це була віра чи надія?
— Чесно? Я не знаю. Не можу ви-

значити відмінності між цими по-
няттями. 

— Я думаю, що це не була віра. 
Іноді люди плутають їх, бо і віра не 
бачить, і надія не бачить. Але віра 
діє — вступає у духовну битву, про-
тистоїть проблемі. А надія покла-
дається лише на Господа, на Його 
рішення. Щось подібне, певно, бу-
ло й у твоєму житті?

— Тепер я розумію, що віра — це 
те, що виникає в нас від конкретного 
Божого Слова в тій чи іншій ситуації. 
І якщо ти не маєш цього Слова, то 
будеш сподіватися, будеш надіяти-
ся, будеш дуже прагнути чогось, бу-
деш включати позитивне сповідан-
ня. Так було в моєму житті. Я сидів із 
лікарями й розповідав їм про Бога, 
про Його милість, про нашу надію 
на Нього. Я навіть думки не допус-
кав, що Бог нам не відповість так, 
як ми хочемо. Звичайно, приходили 

різні думки, але ж, як ми звикли ду-
мати — ми віруючі, ми повинні віри-
ти, ми не можемо сумніватися. Тому 
в такі моменти я казав Богові: «Бо-
же, ну ми ж молимося, ми ж дові-
ряємо Тобі».

Проте з кожним днем, дивля-
чись на страждання нашої донечки, 
ми відчували, що так далі тривати 
не може. Ми вже не могли дивитися 
на її біль, на її набрякле тільце. І то-
ді стала з’являтися думка: потрібно 
відпустити її. Ні, не тому, що ми не 
хотіли, щоб вона жила. Ми дуже ба-
жали, щоб вона була жива й здоро-
ва. Проте неможливо було дивити-
ся на те, як вона страждає. Її ввели в 
стан сну й штучно підтримували ди-
хання. Вона намагалася дихати са-
ма, але апарат не давав, намагалася 
розплющити очки, але ліки заважа-
ли цьому. Маленьке тільце здрига-
лося, стискалося. Я не міг дивитися 
на це. І думаю, що саме Бог нам дав 
ці два тижні, щоб ми були готові її 
відпустити. Якби вона померла од-
разу, то нам було б дуже важко при-
йняти це.

Звичайно, наше рішення відпус-
тити нашу донечку не було усвідом-
леним і виваженим. Ми не сіли з 
дружиною й не сказали один одно-
му: «Давай ми її відпустимо! Госпо-
ди, забирай!» Ця думка приходила 
до мене десь на рівні підсвідомос-
ті. І дружина потім розповідала, що 
щось подібне відчувала й вона. Як 
християни, ми були впевнені, що 
з Богом їй буде набагато краще. І 

ця думка розраджувала нас. У ті 
дні мене втішали слова з Писання: 
«Ліпша бо милість Твоя над життя». 
Тобто милість — це не завжди зем-
не життя. Часто ми просимо: «Боже, 
помилуй і зціли!» А Бог відповідає: 
«Я помилую, але заберу».

Я не знаю, як би склалося її жит-
тя на землі, яка доля її чекала, через 
що б їй довелося пройти, ким би во-
на виросла… Але я знаю: вона точно 
з Господом. І я мрію про той день, 
коли у свій час прийду на небеса, ві-
зьму її за руку й буду тішитися нею 
перед Богом.

— Чи була якась особлива мо-
литва у вас з дружиною перед тим, 
як відпустити донечку?

— Ні, цього не було. Це було десь 
у глибині наших сердець. Ми просто 
молилися, шукали втіхи в Бога, чи-
тали псалми. І нині всім, хто прохо-
дить труднощі, я раджу читати саме 
псалми, навіть не Книгу Йова. Я чи-
тав псалми й раніше, але в ті дні ме-
ні здавалося, ніби Сам Бог писав їх 
особисто для мене.

— Як ви дізналися, що ваша ди-
тинка померла? Що тоді відчува-
ли?

— Бог вибрав для цього дуже 
підходящий момент. У той час ми з 
дружиною були на конференції і спі-
вали. Я запам’ятав слова тієї пісні, це 
одна з моїх найулюбленіших пісень: 
«Для меня здесь, на земле, среди 
богатств и всех даров ничего доро-
же нет, чем Твоя любовь», і в ній є 

такі слова: «Даже если очень 
трудно, даже если в сердце 
боль, все равно, Господь, хочу 
быть с Тобой». Я стою, дири-
гую хором, підспівую і відчу-
ваю, що Бог промовляє в моє 
серце словами цієї пісні. Коли 
після цього я взяв телефон, то 
побачив з десяток пропущених 
викликів. Звернувши увагу на 
незнайомий номер, я вийшов 
із залу, щоб передзвонити. Це 
була медсестра з лікарні. Во-
на сказала мені: «Ваша донь-
ка померла!» Я тихенько підій-
шов до дружини. Вона без слів 
зрозуміла, що сталося. І вже 
згодом, коли минув певний 
час, дружина розповіла мені: 
«Коли співали ту пісню, я відчу-



ла, що це для нас…»
Я вдячний Богові за Його мир, 

який Він вселив у наші серця. Так, 
справді, було важко, ми плакали. 
Того вечора ми не спішили в лікар-
ню, а сиділи в машині й ридали. Але 
потім, після всіх цих сліз, прийшов 
мир. Ми повернулися додому, сіли 
біля батьків. Але в серці не було не-
вимовної туги. Бог настільки втаму-
вав наші страждання своєю благо-
даттю! Ми ніби реально відчували, 
як Бог взяв нас у Свої обійми, обі-
йняв міцно-міцно — і вже немає бо-
лю, а лише Його любов.

Через певний час, коли я вже 
прийшов на кладовище, щоб упо-
рядкувати могилку, зустрівся зі стар-
шою жінкою, яка також впорядкову-
вала маленьку могилку. Її дитинка 
померла у 1983 році, але вона плаче 
за нею тепер так, наче вона помер-
ла вчора. Вона страждає ось уже 30 
років, і цей біль нічим не можна вга-
мувати, тому що в неї немає надії.

— Іноді ми не цінуємо надії. 
Але це велика дорогоцінність, ве-
ликий скарб. Вона тримає нас, що 
б не трапилося. І навіть якщо втра-
чається віра, коли віра «не діє», ко-
ли ти сповідуєш, проголошуєш, а 
нічого не відбувається, або ж від-
бувається не так, як ти очікував, у 
дію вступає надія — потужна зброя 
християнина. Пригадайте, як ска-
зав Давид, коли помер його син: 
«Чи зможу ще повернути його? Я 
піду до нього, а воно не вернеться 
до мене...»

Надія на вічне життя — це без-
печний якір, який кріпиться за са-
ме небо. Це той, якір, який втримає 
нас у будь-яких бурях. 

Нині Олег і Галя виховують чудо-
вого синочка Іллю та донечку Олі-
вію й не перестають дякувати Бого-
ві за ті складні обставини, через які 
їм довелося пройти, бо саме вони 
допомогли їм утвердитися у вірі, 
стати ближче до Бога й дають сили 
служити іншим людям, які пере-
живають важкі часи у своєму житті.

Розмовляв 
Рустам ФАТУЛЛАЄВ, 

за матеріалами програми 
«Випробувані вогнем»

Думаю, кожен із нас бачив кар-
тину, залишену в пам’яті нашого на-
роду Другою світовою війною: згорі-
лі хати, на попелищі яких височіють 
незачеплені вогнем остови «росій-
ських печей». Як правило, це все, 
що лишалося від дерев’яних хат піс-
ля сильних пожеж. Яке сумне видо-
вище! Але...

Але якось саме ця картинка з 
минулого дала мені прекрасну ілю-
страцію того, що відбувається в на-
шому з вами житті віри, однією з 
істотних проблем якого багато хто 
називає відсутність чіткого розу-
міння Божої волі для свого життя. 
Фома Аквінський сказав приблиз-
но таке: «Кожна душа бажає щастя, 
сенсу і свободи». Ви помітили, про 
сенс життя розмірковують усі: від 
простих до великих, як тільки вони 
намагаються чесно розібратися у 
основах простого людського щастя 
з Богом. Тож божественний задум 
для кожної віруючої людини — це 
невід’ємний складник сенсу нашого 
приходу в світ. Залишається тільки 
з’ясувати, у чому ж він полягає...

Я хочу повернутися до нашої 
ілюстрації з попелищем і висловити 
думку, яка декому може здатися де-
що блюзнірською. Але... дочитайте 
до кінця. Так ось, найчастіше в на-
шій уяві Божа воля — це те, що тво-
рить Бог у нашому житті. І це досить 
правильне визначення... у певному 
сенсі. Але, як на мене, Божа воля 
для нашого життя — це те, що зали-

шиться після того, як Бог усе в ньому 
зруйнує!

І це засвідчено життям багатьох 
із вас. Погодьтеся, бувало, ми так 
ревно старалися робити щось, що, 
за нашими поняттями, було пра-
вильним і своєчасним. Але... мина-
ли роки, і ми з жахом розуміли, що 
витратили час даремно, і що на цей 
вид діяльності, яким би богоугод-
ним він нам не здавався спочатку, 
ніколи не було Божої волі! Тому все 
й зруйнувалося! А й справді, Бог не 
зобов’язаний благословляти «люд-
ський фактор». Христос ще дві тися-
чі років тому висловився про це до-
сить ясно: «...бо без Мене не може-
те робити нічого» (Ів.15:5).

Ось вам і готовий принцип ви-
значення божественного наміру 
щодо вашого життя: усе згоріло, а 
щось стоїть непорушно, пройшовши 
через вогонь Божої незгоди з наши-
ми планами на життя. Так що озир-
нися навколо на своєму, як ти дума-
єш, «духовному попелищі». Чи не 
помітиш ти там чогось, що ти вмієш 
робити — і робити добре, незалеж-
но від того, що не відбулося у твоє-
му житті, або що не пройшло боже-
ственного схвалення на раді вічного 
Промислу? З нетерпінням чекатиму 
свідчень про виявлення у вашому 
житті «сенсу», який був захований 
від вас усі минулі роки...

Михайло ЮНАКОВСЬКИЙ

Благословенне попелище



Батько Людмили Тищук був вій-
ськовослужбовцем, тому сім’я часто 
змінювала місце проживання. Сім 
років вони жили в Німеччині, де в 
1964 році й народилася Людмила. 
Дванадцять років — у Вірменії, да-
лі — у Монголії. Потім оселилися у 
Львові, де дівчина вступила до тор-
гово-економічного інституту й здо-
була фах бухгалтера-економіста. 
Під час навчання в інституті вийшла 
заміж за хорошого хлопця — Олек-
сандра Попіку. Після закінчення ін-
ституту молоду сім’ю направили на 
роботу в Молдову, де вони мали 
відпрацювати певний час. Там у них 
народилося двоє синів. І саме там 
молоде подружжя вперше пережи-
ло загрозу для життя свого й своїх 
дітей. Як мати, вона відчувала себе 
відповідальною за сім’ю й часто по-
думки молилася до Бога, просячи в 
Нього захисту. 

 — Одного разу, — розповідає 
Людмила, — я в сні почула слова: 
«Устань, візьми своїх дітей і виходь 
геть!» Прокинувшись, не могла зро-
зуміти, що відбувається. Хиталася 
люстра, дзвенів посуд у серванті, 
відчинилися дверцята шаф. І дуже 
гуділа земля під ногами. Я схопила 
дітей — і ми вибігли на вулицю. Там 
уже були сусіди. 

Це був землетрус, амплітудою 
5,5 балів. Переживши таке потря-
сіння, родина вирішує переїхати до 
батьків Олександра в місто Ковель, 
що на Волині. Тим більше, що в той 

час у Молдові розпочалася війна. 
Саме в Ковелі молоде подруж-

жя стало шукати Бога та Його волі 
для свого життя. Через деякий час у 
сім’ї Попіків народилося ще троє си-
ночків. Коли жінка народила свого 
п’ятого, у неї виявили злоякісну пух-
лину щитовидної залози.

— Ситуація була дуже складною. 
Лікарі діагностували, що це вже 
четверта стадія захворювання — і 
смерть неминуча. Я думала, що не 
виживу, — ділиться Людмила.

Нині на рак хворіють і дорослі, 
й діти, багаті, й бідні. Україна пере-
буває на другому місці серед країн 
Європи за кількістю онкологічних 
захворювань. І для багатьох слово 
«рак» — синонім смерті. Лікарі за-
пропонували операцію, на яку жін-
ка погодилася. Вона пройшла через 
операцію та два курси лікування, 
після яких хвороба, здавалося, й не 
збиралася покидати немічне тіло. 
Залишалося єдине — надія на чудо. 
І Людмила розуміла, що лише Бог 
має силу зцілити її. 

— Коли я пройшла другий курс 
опромінення, мені було дуже пога-
но. Лікарі пропонували пройти ще 
й третій, але я сказала чоловікові: 
«Знаєш, Сашо, я, напевно, більше 
туди не поїду. Якщо маю померти, 
то хай вже буде так. А якщо Господь 
дасть мені життя, то житиму далі». 
Мені потрібно було пройти саме та-
кий шлях, щоб остаточно впевнити-
ся, що лише Бог може мені допо-

могти, і повністю довіритися Госпо-
ду. Слава Богу, відтоді минуло вже 
майже 15 років — і я живу. Мені да-
ли групу інвалідності. Коли повтор-
но прийшла на огляд до лікарів, то 
мене прийняв уже інший ендокри-
нолог. Ця жінка, поглянувши на мої 
аналізи, запитала: «І за скільки ви 
купили свою групу?» — «Знаєте, 
таку групу я б навіть за великі гро-
ші не купила», — відповіла я. — «А 
ви знаєте, який діагноз у вашій карт-
ці записаний? З таким діагнозом не 
живуть!» — «То що мені робити? 
Я живу. Живу завдяки Богові, Який 
дав мені це життя».

Здавалося, усе налагоджується. 
Оговтавшись після важкої недуги й 
зміцнівши силами, жінка мріяла про 
подальше щасливе життя. Та стало-
ся непередбачуване.

— Якось у нашому домі задзво-
нив телефон, — згадує Людмила. — 
Я підняла трубку. З протилежного 
боку запитали, яке моє прізвище. А 
потім повідомили страшну звістку: 
«Вам телефонують із Хмельниць-
кої області. Ваш чоловік потрапив в 
аварію». Я вже далі не слухала. Але 
серцем відчула, що його вже немає 
серед живих.

Чоловік Людмили возив людей 
до Хмельницького, на один із най-
більших ринків у Західній Україні. 
І під час однієї з таких поїздок він і 
одинадцять пасажирок трагічно за-
гинули. Їх на великій швидкості зби-
ла вантажівка. І, ніби цього було ще 

Долаючи труднощі 
з вірою



мало, протягом двох років тривали 
суди, на яких з’ясовували причину 
аварії, і вимагали присутності жінки. 
Ці суди так виснажували Людмилу, 
що вона по кілька днів не мала сил 
встати. Хотіли скласти вину за цю 
аварію на чоловіка. Жінка просила 
в церкви молитовної підтримки. І це 
було великим підбадьоренням для 
неї. Церква молилася, щоб справа 
вирішилася по-справедливості, щоб 
судді розібралися з цим інциден-
том чесно. І в останній момент на 
суд з’явився ще один свідок. Він під-
твердив, що винуватцем аварії був 
саме водій вантажівки, який заснув 
за кермом і виїхав на зустрічну сму-
гу. Олександра визнали потерпілим, 
а винуватець аварії згодом і сам зі-
знався, що все було так, як сказав 
свідок.

Тільки-но жінка оговталася від 
нової трагедії, яку змогла пережити 
лише завдяки Богові, у її житті ста-
ється ще одна страшна біда. Трагіч-
ний випадок із сином, як то кажуть, 
— наче ніж у серце. 

— Через рік після закінчення су-
дів, — каже жінка, — у мій дім зно-
ву прийшла біда. Моєму синові Ві-
талику тоді було 16 років. Він готу-
вався до іспитів в училищі. Про всяк 
випадок, як це роблять студенти, він 
готував шпаргалки, які розрізав са-
латним ножем. Раптом одна із них 
упала на підлогу. Він нахилився за 
нею — і настромився на ніж, який 
тримав у другій руці. 

Юнак пробив грудну клітку в ді-
лянці серця. Старший брат Андрій, 
який тоді відпочивав у сусідній кім-
наті, негайно викликав швидку. Лі-
карі констатували клінічну смерть. 
На щастя, лікарям вдалося реані-
мувати хлопця, змусивши електро-
шком працювати поранене серце.

— Чотири дні я провела під две-
рима реанімації, не спала й не їла. 
Але це були дні, коли Бог випробо-
вував мене — кому я довірю свого 
сина? Лікарі збирали консиліуми, 
запрошували мене туди, і там я чу-
ла, що немає жодної надії на те, що 
він житиме. Але якщо й виживе, то 
буде інвалідом. Казали, що він не 
зможе ні ходити, ні сидіти, ні гово-
рити  — пластом лежатиме, тому що 
в нього припинялася мозкова діяль-
ність. Мене попередили, що через 
чотири дні відключать апарат, що 

підтримує роботу серця.
Прийшовши додому, Людмила 

впала на коліна й слізно молилася: 
— Боже, ти бачиш моє становище. Я 
сама з дітьми. Якщо син буде інвалі-
дом, то чи зможу це все витримати? 
А якщо Ти хочеш його забрати до Се-
бе, то я Твоя раба й віддаю Його у 
Твої руки, і прошу дай мені сил це 
перенести… Звичайно, я хочу, щоб 
Ти залишив його тут, на землі, для 
слави Своєї! Але хай буде Твоя воля! 
Дай лише сили!

Увечері Людмила знову навіда-
лася в лікарню до сина. Лікарі по-
відомили, що він опритомнів. Коли 
вона зайшла в палату, Віталій по-
вернув голову й сказав: «О, мама 
прийшла!» 

— Опритомнівши, він усе пам’я-
тав, міг говорити, без помилок на-
звав мій номер мобільного телефо-
ну, хоча лікарі казали, що розум ма-
тиме пошкоджений, — розповідає 
жінка. — Наступного дня його вже 
посадили, потім звели на ноги й до 
кінця дня навіть провели по палаті. 
Лікарі лише здивовано розводили 
руками й казали: «Ми не знаємо, як 
це могло трапитися. Це не ми». 

Усі медики в один голос підтвер-
дили, що за всіма медичними по-
казниками хлопець не мав жити. 
Потім лікар, якій лікував Віталія, під-
твердив: «Це справжнє чудо!»

— Через півроку ми приїхали в 
Луцьк, щоб пройти комісію й отри-
мати групу інвалідності, — свідчить 
Людмила. — Десять днів він про-
вів у лікарні, йому робили різно-
манітні обстеження, і сказали, що 
він повністю здоровий і група йому 
не потрібна. Приходили студенти з 
мед училища, проводили досліди: 
підключали різні датчики, він від-
жимався від підлоги, скакав на од-

ній нозі… Питали: «Він у вас спортс-
меном не був?» Справа в тому, що 
результати відновлення після фізич-
ного навантаження були навіть кра-
щими, ніж у інших дітей, які ніколи 
не переносили жодних операцій. А 
рентген та УЗІ показали, що шрам на 
серці ледве помітний — наче воло-
синка. Тобто все зрослося практич-
но ідеально.

Це чудесне зцілення зробив Бог. 
А згодом Бог подарував Людми-

лі чоловіка, який став головою сім’ї 
й люблячим батьком. У житті жінки 
траплялися моменти, які перене-
сти самотужки важко, а то й зовсім 
неможливо. Але Бог був її великою 
підтримкою та втіхою. Дотепер оди-
на служить Богові. Людмила впев-
нена, що її життя заховане тільки в 
Бозі. Лише Він знає, як зробити її по-
справжньому щасливою.

— Коли ми довіряємося Господу, 
Він завжди з нами поряд, — каже 
жінка. — А Його любов дуже силь-
на й благодатна! Якби всі люди ма-
ли у своєму серці таку ж любов до 
Господа й таку довіру, ми всі були б 
щасливими на цій планеті. Якби Бог 
не благословив нас із чоловіком, чи 
могли б ми знайти таке порозумін-
ня? Певно, що ні. Усе — Його ми-
лість. У яких би труднощах ви не пе-
ребували, майте надію на Господа, 
бо Він швидкий помічник у всіх на-
ших бідах!

Галина ФУРМАН, 
Наталія НОСАЛЮК,

За матеріалами телепередачі 
«Крок назустріч»



Сундар Сінг народився в 1889 
році в багатій сім’ї й виховувався як 
сикх (член секти монотеїстичного 
індуїзму). Мама багато уваги приді-
ляла вихованню сина й заохочувала 
його до ознайомлення не лише з ін-
дуїзмом, а й з іншими релігіями. Він 
прочитав Коран та відвідував хрис-
тиянську місіонерську школу, хоча 
на той час йому здавалося, що най-
кращий релігійний шлях для ньо-
го — стати седху (дати клятву жити 

в бідності та безшлюбності, відки-
нувши всі світські задоволення й по-
вністю присвятивши себе релігії).

Коли померла мати Сундара 
(йому в той час було 14 років), він 
утратив розуміння сенсу життя. Це 
її присутність робила очевидним іс-
нування Бога, а без неї він більше не 
міг знайти миру та спокою. Свій гнів 
юнак став виливати чомусь саме на 
християн. Він переривав їхні зібран-
ня, збирав групи людей, які закиду-

вали місіонерів камінням. А одного 
разу листок за листком спалив Но-
вий Заповіт перед своїм батьком та 
друзями, щоб показати свою знева-
гу до християнства.

Після цього Сундар замкнувся у 
своїй кімнаті й став молитися «все-
загальному духу», щоб той відкрив 
йому істину. На третю добу проки-
нувся о третій ночі й вирішив покін-
чити зі своїм життям, кинувшись під 
пасажирський поїзд-експрес, який 
проходив через його село щодня 
о п’ятій ранку. Прийнявши таке рі-
шення, він відчайдушно молився в 
надії пізнати істину чи померти.

Будучи індусом, Сундар вірив, 
що якщо на його молитву не буде 
відповіді, то зрештою знайде спокій 
у своїх наступних реінкарнаціях.

Але Істина не залишила його в бі-
ді. Незадовго до 5-ї ранку його кім-
нату наповнило таке яскраве світло, 
що він подумав, що почалася поже-
жа. Сундар заплющив очі, очікую-
чи, що полум’я охопить його — і він 
помре. Коли ж нічого не відбулося, 
розплющив їх, щоб побачити, що 

Сундар Сінг — 
апостол

 із закривавленими 
ногами

Не обов’язково, щоб кожна людина була пропо-
відником, але потрібно, щоб кожен християнин 

був живим свідком свого Спасителя.
Саду Сундар Сінг

Покаявшись у 14-річному віці, індієць Сундар Сінг усе своє життя при-
святив свідченню іншим людям. Він ніс вістку Євангелії як своїм земля-
кам, так і людям інших культур. І його справедливо називали апостолом. 
Часто після довгого шляху, який він долав босоніж, проповідник з’являвся 
в селах із закривавленими й вкритими пухирями ногами. Через це його 
називали «апостолом із закривавленими ногами».

Свідчення про Спасителя стало центральною місією життя Сундара, то-
му він закликає до цього й інших християн: «Можливо, ти сором’язливий 
і тобі важко розповідати іншим про Христа, але Господь дасть тобі жит-
тя духа, через яке твоя нова поведінка принесе плоди. Можна бути й ве-
ликим проповідником, не будучи свідком Христовим. Можна також бути 
живим свідком, великим свідком Христовим, не будучи проповідником 
та оратором. Не всі істинні християни можуть стати проповідниками, але 
кожен із них може бути свідком Христовим не лише своїми устами, а й 
усім своїм життям».

Історичні постаті



це за сяйво. Перед ним стояв Ісус. 
Юнак почув слова рідною мовою: 
«Як довго ти ще будеш пересліду-
вати Мене? Я явився спасти тебе, ти 
вимолюєш пізнання істинного шля-
ху, чому ж ти не стаєш на нього?» 
Остання пелена спала з духовних 
очей Сундара Сінга, і він промовив: 
«Ісус Христос не мертвий! Він жи-
вий і Сам тут!» Потім він казав: «Я 
впав до Його ніг, і в ту мить мене 
охопив той чудовий мир, якого я ні-
де не міг знайти. Це було те щастя, 
якого я так шукав і прагнув мати, це 
було саме небо!» Хоча видіння зни-
кло, але мир і щастя душі з тієї миті 
залишилися з ним назавжди.

Наступного ранку Сундар оголо-
сив своїй сім’ї: «Тепер я християнин. 
Я не буду тепер служити нікому, 
крім Ісуса!» Відтоді в сім’ї почалася 
битва за його повернення в індуїзм. 
Найбільше його переслідував рід-
ний брат. Та найсильніший сердеч-
ний біль він переживав, дивлячись 
на внутрішні страждання батька. Всі 
батькові благання залишити христи-
янство відкидав, хоч робити це йо-
му було дуже важко. Хлопця стали 
безпощадно переслідувати й у шко-
лі, і на вулиці. Невдовзі це переслі-
дування поширилося й на інших 
християн цієї місцевості, так що во-
ни змушені були навіть забрати місі-
онерську станцію й переселитися в 
інше місце. Сундар залишився сам. 

Кульмінаційним моментом ста-
ло те, що він відрізав своє довге 
волосся, яке багато значило в кас-
товому житті Індії. Цим засвідчив 
свій розрив з кастою, до якої нале-
жав. Побачивши це, батько Сунда-
ра в сильному гніві заявив, що той 
більше йому не син і повинен наза-
вжди покинути їхній дім. Наступно-
го ранку без будь-яких речей, окрім 
того, що було на ньому та Єванге-
лії, яка стала йому неймовірно цін-
ною, а також маленького припасу 
харчів, він вийшов із дому. Тремтя-
чи від холоду, Сундар просив Гос-
поднього керівництва — і, як від-
повідь, отримав натхнення йти до 
християн у містечко Ропур. Прий-
шовши в дім пастора, він упав від су-
домного болю та сильної кровотечі. 
З’ясувалося, що його дорожні при-
паси були отруєні. Лікар констату-
вав, що  все це закінчиться смертю. 

Але Сундар промовив слабким голо-
сом: «Не може бути, що я тепер по-
мру, оскільки сказано: «І якщо щось 
смертоносне вип’ють, не зашкодить 
їм» (Мр.16:18). Юнак став молитися, 
а з ним — пастор та інші присутні. 
Ніч була дуже важкою, проте вранці 
настала переміна — він відчув при-
плив сил. Лікар був вражений цим 
чудом настільки, що невдовзі увіру-
вав і згодом, охрестившись, перей-
шов на місіонерське служіння. 

Набиратися сил юнака відправи-

гідне місце, йому треба надати ін-
дійської «форми». 

У той час юнак прийняв рішення 
повернутися на той шлях, який був 
йому завжди відкритий, і стати сед-
ху, але таким седху, життя якого бу-
де посвячене Ісусу. Після цього він 
одягнув жовто-оранжевий одяг сед-
ху, роздав усе, що ще було в його 
власності, і почав мандрування по 
Північній Індії з Доброю Новиною 
про Ісуса Христа. Звідти він перей-
шов у Пенджаб, потім в Афганістан 

ли в місіонерський 
центр в Лудхіані. 
Тут його відвідав 
пригнічений горем 
батько й благав по-
вернутися додому. 
За словами Сунда-
ра, це був найваж-
чий момент піс-
ля навернення, і 
він завагався, про-
те знову почув го-
лос Свого Спасите-
ля: «Ти думаєш не 
про те, що Боже, а 
про людське», то-
му з неймовірним 
внутрішнім болем 
відкинув благання 
свого улюбленого 
батька. 

А 3 вересня 1905 
року, у день сво-
го шістнадцятиріч-
чя, Сундар прийняв 
хрещення в церкві 
місцевої місії й одразу ж на місяць 
пішов у горбисту місцевість, щоб на 
самоті зрозуміти, чого від нього че-
кає Бог. У той період він згадав, як 
важко було йому засвоювати хрис-
тиянський спосіб життя, який прак-
тикувався в місіях, тому що в ньому 
було більше західної культури, ніж 
християнських істин. Індуси, які ста-
вали християнами, змінювали свій 
національний одяг, щоб бути схожи-
ми на англійських місіонерів, сиділи 
в приміщеннях церков на лавках зі 
спинками, розмовляли переважно 
англійською, співали англійські гім-
ни на англійських богослужіннях і 
повністю покладалися на керівни-
цтво західних служителів. Він зрозу-
мів, що для того, щоб християнство 
зайняло в суспільному житті Індії 

та Кашмір. У ці місця Євангелія тіль-
ки починала проникати.

У 1909 році за порадою друзів-
християн він вступив у біблійний 
коледж у Лахорі. Там він два роки 
вивчав богослов’я. Після закінчен-
ня навчання отримав право пропо-
відувати в церкві. Але внутрішній 
голос кликав його в країну замкну-
того й фанатичного буддизму — у 
Тибет, щоб там проповідувати. Він 
розумів нездійсненність цього за-
вдання, проте  все ж таки вирушив 
у свою першу поїздку в Тибет після 
того, як двоє місіонерів трохи на-
вчили його розмовляти тибетською 
мовою й познайомили з переклада-
чем, який погодився подорожувати 
разом із ним. Хоча у своїх ризикова-
них починаннях Сундару не вдалося 



добитися великого успіху, він повер-
тався в Тибет кожного літа до кінця 
свого життя. Про ці візити записані 
неймовірні історії. Під час цих по-
їздок після арештів та побиття його 
бездиханне тіло неодноразово ви-
кидали за місто.

Під час другої поїздки Сундар 
був схоплений групою монахів. Ла-
ма виніс йому смертний вирок за 
поширення чужоземної релігії. Його 
кинули голим у колодязь, що вико-
ристовували як могилу для вбивць 
і злочинців, яких кидали туди вже 
вбитими чи ще живими, щоб там по-
мирали. Колодязь зачинявся, і єди-
ний ключ був лише в лами. Сундар 
провів два дні без їжі й води серед 
трупів, а на третій день був врятова-
ний дивним способом. Уночі він по-
чув скрип над своєю головою. Хтось 
відчинив і відсунув кришку колодя-
зя, опустив мотузок  і звелів йому 
ухопитися за нього. З останніх сил 
Сундар Сінг ухопився за цю вірьовку 
— і його обережно витягли з коло-
дязя. Таємничий визволитель знову 
закрив колодязь і безслідно зник. 
Оскільки відійти далеко від міста 
він не міг, його несподіване повер-
нення привернуло увагу населення. 
Сундара знову схопили й привели 
до лами, якому він розповів диво-
вижну історію свого звільнення. Ла-
ма вирішив, що хтось викрав у нього 
ключа, але був здивований і зніче-
ний, коли побачив, що ключ висить 
на його поясі. Одразу ж він наказав 
Сундару покинути місто й іти якомо-
га далі, щоб через його могутнього 
Бога на них не спало якесь нещастя.

Після повернення з Тибету, прий-
шовши у східну Індію, проповідник 
зустрів там так званих індуських са-
ньядзі, які були таємними христия-
нами. У них не було вівтарів та ікон, 
вони збиралися щоранку для читан-
ня Біблії санскритом та спільної мо-
литви. Сундар Сінг закликав їх вийти 
з підпілля й відкрито проповідувати 
Христа.

На початку 1914 року Сундар 
був у Бенгалії, потім проповідував 
у Дарджелінгу, Сіккімі та в Непалі. 
У Іломі його схопили й кинули до 
в’язниці. Згодом за те, що він там не 
переставав розповідати про Хрис-
та, а сміливо проповідував іншим 
ув’язненим, його вивели на ринко-

ву площу, роздягли й розтягнули на 
дерев’яному блоці для катувань: до 
його тіла приклали п’явок. Без їжі та 
води день і ніч Сундар переносив 
важкі муки. Наступного ранку, не-
зважаючи на вкрай слабкий стан, 
він посміхався — його обличчя сяя-
ло радістю та миром. Натовп, бача-
чи це, був охоплений панічним мар-
новірством і звільнив його, змусив-
ши покинути місто.

Під час однієї з поїздок по Не-
палу посеред густого дикого лісу на 
Сундара напали чотири бандити.

Замість того, щоб противитися 
їм, Сундар схилив коліна та голову, 
чекаючи, що один із бандитів уб’є 
його мечем. Але злочинці були на-
стільки здивовані поведінкою чо-
ловіка, що відмовилися від думки 
вбити його, а лише забрали в нього 
ковдру (єдина цінна річ, яка в ньо-
го була) й наказали йти геть. Од-
нак поведінка благовісника настіль-
ки вразила їх, що один зі злочинців 
ще раз покликав його й запитав, як 
його звати. Це запитання Сундар 
сприйняв як запрошення до розмо-
ви, тому він, представившись, роз-
горнув Біблію й став читати історію 
про багача та Лазаря. Коли бандит 
зрозумів, яким жалюгідним став ба-
гач, запитав, що ж буде з такою лю-
диною, як він. Тоді Сундар розповів 
про прощення, здобуте Ісусом на 
хресті. Злодій покаявся й узяв Сун-
дара до себе додому як гостя.

Укотре повернувшись на батьків-
щину, Сундар Сінг у липні 1919 ро-
ку знову відвідав Тибет разом із од-
ним тибетським християнином. Піс-
ля повернення на батьківщину він 
пережив велику радість: його бать-
ко зустрівся зі Спасителем і прийняв 
Його у своє серце. У 1920 році бать-
ко Сундара в одній із розмов запи-
тав його: «Дивлюся на тебе, на ті ба-
гаторічні страждання, які ти переніс, 
та ти завжди виглядаєш щасливим. 
Чому так відбувається?» Сундар від-
повів: «Не тому, що в мені самому є 
щось хороше, але тому, що я знай-
шов мир у живому Христі... Це такий 
чудовий мир, і якби це було можли-
во, то я показав би його. Але ми не 
можемо показати його іншим, ми 
не можемо його описати. Ті ж, у ко-
го відкриті духовні очі, можуть його 
відчути». Саме цей мир у серці та 

на обличчі проповідника став чи не 
найбільшим свідченням Божої мо-
гутності.

Проте, як зазначав сам Сундар 
Сінг, цей мир та радість, усі чуде-
са та знамена, усі полум’яні слова 
та відкриття він отримував від Бо-
га через молитву: «Через молитву, 
через цей простий засіб ми досяга-
ємо присутності Христа й учимося 
пізнавати Його. Ви повинні усаміт-
нися в тиші й молитися Христу, тоді 
будете чути Його — і це допоможе 
вам. Якщо щодня хоча б півгодини 
будете читати Його Слово й молити-
ся Йому, то ви самі переконаєтеся, 
що Він відкриє Себе вашим душам 
і ви пізнаєте Його, як Він є. І Він не 
лише відкриє Себе, але й особисто 
прийде до вас і дасть вам силу, ра-
дість та мир».

Сундар завжди суворо притри-
мувався Біблії і в багатьох своїх ді-
ях наслідував приклади, наведе-
ні в Писанні. Одного разу, коли він 
проповідував на ринковій площі, до 
нього підійшов чоловік і вдарив по 
обличчі. У відповідь Сундар повер-

нувся й підставив йому іншу щоку. 
Цей чоловік засоромився і в той же 
вечір надіслав Сундару записку, у 
якій просив пробачення.

Як мандрівник-седху Сундар 
про по відував у всій Індії та Цейлоні, 
а також у Китаї, Малайзії та Японії. 
Куди б він не йшов, одягався в про-
стий одяг седху й подорожував бо-
соногим. У період із 1920 до 1922 
року відвідав Західну Європу, Ізра-



їль та Австралію. Враження, яке він 
справив на європейських слухачів, 
було дуже сильним. Тисячі християн 
отримали новий імпульс і пережи-
ли пробудження, щоб віддано йти 
за Христом. Самого ж Сундара Сін-
га перебування в західних країнах 
неймовірно розчарувало. Він зго-
дом писав: «Люди на Заході, отри-
мавши так багато благословень, те-
пер втрачають їх, оскільки будують 
своє життя на зовнішньому: на роз-
коші, грошах та інших земних інте-
ресах. Напевно, у день суду язични-
ки будуть менше покарані, тому що 
нічого не чули про Христа; жителі ж 

християнських країн будуть більше 
покарані, тому що чули добру нови-
ну про Нього, але відкинули її».

Попри чудове прийняття в Євро-
пі та Америці Сундар залишався ві-
рним своєму покликанню — свід-
чити своєму народові. Серце кли-
кало його в Індію й Тибет, куди він 
завжди повертався, щоб працюва-
ти. Незважаючи на погане здоров’я, 
застереження друзів та інших місіо-
нерів, Сундар улітку 1929 року зно-
ву пішов за своїм щорічним марш-
рутом у Тибет. Після того про нього 
більше ніхто нічого не чув і ніхто йо-
го більше не бачив. І досі невідомо, 

що з ним трапилося. В одній зі сво-
їх проповідей він сказав: «Я не від-
чуваю жодного страху перед тим, 
щоб найближчим часом померти в 
Тибеті. Коли цей день наблизиться, 
я прийму його з радістю. Я повер-
таюся в Тибет щороку, і, можливо, 
уже наступного року ви почуєте, що 
я там загинув. Тоді не думайте про 
те, що я мертвий, але скажіть: він пі-
шов на небо, щоб жити, він тепер у 
Христа».

За матеріалами сайтів
yesheis.ru і god-name.ru

Щоб пізнати Бога, треба шукати 
Його всім серцем в усамітненні й ти-
ші. Бог не може відкритися людині, 
серце якої заповнене земною сує-
тою.

Коли Христос хотів зцілити сліпо-
го, Він повів його з поселення, пода-
лі від натовпу та суєти. Він послинив 
очі сліпого не тому, що вважав Свою 
слину чудодійною, а тому, що хотів 
випробувати віру сліпого. А оскіль-
ки його віра була неповною, то й очі 
відкрилися не повністю. «Я бачу лю-
дей, які ходять, немов би дерева...» 
— сказав він. Тоді Христос поклав 
руки на його очі, і вони відкрилися 
повністю. Але його духовні очі бу-
ли закриті, він не відчув Бога в Ісусі 
Христі.

Не треба забувати, що, крім фі-
зичного зору, у нас є й духовний, 
завдяки якому можна бачити Бога. 
Тільки в більшості людей він закри-
тий пеленою невірства. Люди гово-
рять про Бога, а духовним зором не 
бачать Його. Ніби туман закриває 
Його від них, поки раптом, повірив-
ши, не спадає пелена з очей. Я хо-
чу розповісти, як це було зі мною. 
Не проповідувати прийшов я, тому 
що перебуваю серед віруючих, але 
свідчити про те, що бачив живого 
Бога. 

Христос хоче, щоб ми хоча б де-
кілька хвилин на день були з Ним 
наодинці, щоб ми шукали Його в  
молитві. Але як мало люди шукають 

Його! Як мало дякують Йому! І слі-
пий, який прозрів, не зрозумів і не 
подякував Богові за чудо зцілення. 
Не подякував і розслаблений, який 
38 років лежав біля купальні Віфез-
да і якого Христос зцілив. Тридцять 
вісім років лежав! Здавалося б, який 
захват мав би охопити його душу 
після отримання зцілення! …Коли я 
сидів біля цієї ж купальні в Палести-
ні, то думав, до чого ж люди невдяч-
ні істоти. Наскільки вони повинні бу-
ти вдячні Богові за те, що народили-
ся там, де повсюдно проповідується 
Христос! Це велика перевага!

Я народився язичником й у сво-
їй юності гнав Христа. Я ненавидів 
християнство й одного разу навіть 
розірвав Євангелію. Але я ніде не 
знаходив собі душевного спокою, 
тому неймовірно страждав. Одно-
го разу сказав собі, що якщо не зна-
йду Бога, то накладу на себе руки. 
Недалеко від нашого дому проходи-
ла залізниця. Я встав рано-вранці, 
прийняв ванну й вирішив кинутися 
під поїзд. Та перед тим знову взяв 
Євангелію, довго читав її  й десь пів-
тори години провів у молитві. Рап-
том всю мою кімнату наповнило ди-
вовижне світло. У цій світлій хмарі я 
побачив Христа в терновому вінці.

Не можу передати, наскільки чу-
десним було це видіння! Потім во-
но раптом зникло. Але усвідомлен-
ня реальності Христа, відчуття Його 
присутності залишилося як пряма 

відповідь на всі мої сумніви. І ве-
ликий мир — мир Христа, обіцяний 
Ним у Євангелії, охопив мою спраг-
нену істини душу. Відтоді цей мир 
не покидає мене ось уже шістнад-
цять років…

Я знайшов свого Спасителя, від-
дався Йому, і з того моменту все 
моє життя належить Йому. Кожен, 
хто шукає, знайде Христа, тому що 
благодать Його до всіх однаково ве-
лика. Якби ви подорожували в язич-
ницьких країнах, то знали б, яка ве-
лика потреба там у Євангелії, і що 
таке люди без Бога! Життя мільйо-
нів людей мало чим відрізняється 
від існування тварин. Тому величез-
не значення має робота в язичниць-
ких країнах тих Божих дітей, які при-
несли туди світло Євангелії. Я щиро 
вдячний їм за це.

Але на закінчення, на жаль, не 
можу не сказати вам, що якщо язич-
ники роблять собі бога з ідолів, то 
багато тутешніх так званих «хрис-
тиян» роблять ідола зі свого «я» й 
тільки йому одному служать. Хрис-
тос закликає вас через мене не пе-
реслідувати Його своїми словами та 
вчинками. Прийміть же ці слова мо-
го свідчення як Його слова. Амінь.

Саду Сундар Сінг, 
із проповіді, виголошеної 

на Place Montbenon, 
5 березня 1922 р.

«Шукайте Бога в усамітненні й тиші»



Чи вигідно у вашій сім’ї бути слухняним?
Сьогодні я говоритиму як батько. Хочу по-

чати із запитання: «Чи вигідно у вашій сім’ї 
бути слухняним?» Це стосується переважно 
дітей, але й дорослих теж у деяких випадках. 
Отже, чи вигідно це у вашій сім’ї?

Уявімо: дві дитини сваряться між собою, 

Виховання: як зупинити погане й 
заохотити хороше?

це природна ситуація. Але в той момент, коли ми, батьки, повер-
таємося й втручаємося у сварку навіть поглядом, із нашого боку це 
не лише спроба вирішення конфлікту, а й потужна настанова дітям 
— як це робити. Наша реакція стане для них навиком.

І ось, одна дитина кричить, друга — мовчить. У кого в цей мо-
мент буде іграшка? І найпоширеніша реакція батьків: «Та віддай 
йому, щоб не кричав!» Чи вигідно у вашій сім’ї бути поступливим?

Інша ситуація: вам терміново потрібна допомога. Одній дитині 
раз скажеш — піде й зробить, інша — на 15-ий раз тільки почує. 
Кого ви пошлете? Чи вигідно у вашій сім’ї бути чуйним?

Одну дитину щось попросиш — так зробить, що будеш захо-
плюватися. Інша — так зробить, що й переробити неможливо. Ко-
го з них ви частіше проситимете допомогти? Чи вигідно у вашій 
сім’ї бути старанним?

Запитаю ще по-іншому. Припустимо, я — добрий, м’який, ти-
хий… Чи хотів би я бути вашою дитиною? Мене завжди обділя-
тимуть, примушуватимуть поступатися, користуватимуться моєю 
добротою…

Коли ви, намагаючись вирішити конфлікт, кажете: «Віддай, 
щоб перестав кричати», ви формуєте в дитині навик: що потріб-
но зробити, щоб виграти. І цей навик можна сформулювати так: 
«Кричи якнайгучніше — і завжди виграєш. А коли тебе щось по-
просять, будь глухим — не пошлють. Якщо ж хочеш, щоб більше 

Мистецтво бути батьками



малюк. Але йому не пощастило. У 
кімнату зайшла інша мама з дівчин-
кою, у домі яких було вигідно бу-
ти «крикливим». Як тільки дівчин-
ка побачила ведмедика, відразу 
скомандувала: «Мамо, скажи, хай 
дасть мені погратися!» Мама нама-
галася тихеньким голосом запере-
чити: «Це ж не твій!» Миттєво поча-
лася істерика. Усі, хто знаходився в 
кімнаті, уже не могли слухати про-
повідника. А вона ж не перестане, 
поки не доб’ється свого!

Хто з вас знає: коли приходять 
гості — діти міняються? У який бік 
міняються? Якщо в гірший — це і 
є ваша оцінка на батьківство. Діти 
— неймовірні психологи, вони точ-
но знають, коли треба натиснути 
на батьків. Адже при чужих людях 
батьки бувають особливо поступли-
вими. Отже, те, чого не дозволяють 
у звичайній ситуації, можна легко 
отримати при гостях!

«Хочу ведмедика!» — кричала 
дівчинка. Як ви гадаєте, на кого в 
цей час дивилися з обуренням біль-
шість присутніх? На дівчинку? На 
маму дівчинки? Ні! Найбільше мене 
вразило, що всі осуджували хлоп-
чика і його маму! Мама хлопчика 
опинилася під сильним тиском: «Та 
дайте їй нарешті ту іграшку! Тож не 
можна нічого почути!» Жінка муси-
ла зробити одне з двох: або стати 
проти всіх гнівних мамам, або зра-
дити сина! Здогадайтеся, що вона 
зробила… Найефективніший метод 
емоційного насильства — сороми-
ти: «Чого ти такий жадібний? Чого 
я тебе вчила? Ану швидко віддай!» 
Мама забрала в сина ведмедика й 
віддала дівчинці.

Мені цікаво було спостерігати 
за подальшою поведінкою дівчин-
ки. Вона відійшла набік і, нахабно 
дивлячись в очі хлопчику, стала по-
вільно відривати ведмедику лапу. Я 
вірю, що для дитячої свідомості ма-
люка це було точнісінько те саме, 
якби на ваших очах хтось відривав 
руку вашій дитині, яку змусили від-
дати ваші батьки! Хлопчик блід, ме-
ні здалося, він ледь не втратив сві-
домості. Коли дівчинка відірвала 
лапу, вона кинула зіпсовану іграш-
ку в обличчя хлопчику: «На, забе-
ри, жаднюго!» Їй непотрібен був 
ведмедик, їй потрібні були черго-

ва «перемога», утвердження влади 
над мамою і перевірка засвоєного в 
сім’ї принципу: «Кричи гучніше — і 
завжди отримаєш бажане».

Я хочу після богослужіння зро-
бити одну річ, якщо пастор мені до-
поможе. Вийду на парковку, виберу 
найкращий автомобіль і кричатиму 
доти, доки мені його не віддадуть. 
Не забудьте сказати члену вашої 
церкви: «Чого я тебе вчив? Не мож-
на бути таким жадібним!» І коли я 
доб’юся свого, то сяду в машину, 
розіб’ю її об перший бордюр і кину 
ключі власнику зі словами: «Забери, 
жаднюго». Хто з вас думає, що це 
безумство? Але хіба я не намалю-
вав точну картину того, що відбуло-
ся тоді в «Кімнаті матері й дитини», і 
того, що майже щодня відбувається 
в більшості сімей?

Дорослі наслідки
Вам шкода хлопчика з моєї роз-

повіді? Мені теж! А ще більше мені 
шкода дівчинку. Уявімо: ці діти ви-
росли. Хлопець за цей час став на-
стільки поступливим, що віддає ра-
ніше, ніж попросять: знає, що все 
одно віднімуть. Бачили таких до-
брих, тихих, милих — самотніх (!) ді-
тей, про яких кажуть: «Виріс — і не 
помітили»? Він здався, зламався, у 
ньому майже не лишилося власної 
особистості! Тепер приблизно 20-
30% чоловіків, які приходять до ме-
не на консультацію, перебувають 
саме у цій позиції — позиції пригно-
бленого в дитинстві хлопчика.

Одного разу такого домашньо-
го, замкнутого в собі хлопця мама 
«виштовхала» на молодіжний кемп. 
Не хотів, але мусив поїхати. А ще на 

не змушували працювати, зроби як-
найгірше…»

Іноді нам не вистачає мудрості, 
щоб зупинити погане й заохотити 
хороше. Чи є нашим стилем вихо-
вання: «Ти кричиш, значить тобі й не 
дістанеться»? Тепер розумієте, звід-
ки беруться «крикливі» члени церк-
ви, бунтарі на підприємстві, школя-
рі, які капризами вимагають свого? 
Це ж ми своєю реакцією давали їм 
потужний мотив: «Кричи, не посту-
пайся». Ми переконували їх у цьому 
з дня на день. Ми посіяли в них це 
зерно!

Одного разу, коли Бог показав 
мені цю істину, і я зрозумів, що ро-
бив неправильно, і почав робити 
навпаки, результат був вражаючим! 
Заохочуйте добре й усіма силами 
карайте зле! Я кажу навіть не про 
різку. Зробіть так, аби у вашій сім’ї 
було невигідно чинити погано, і діти 
самі це швидко зметикують.

У нашій сім’ї діти прибирають по 
черзі. У мене дві дочки (одна з них 
прийомна) й двоє синів. Як відомо, 
хлопці не дуже люблять мити посуд. 
От Данік так прибирав, що все треба 
було перемивати… Я сказав: «Знаєш 
що, синку! Із цього дня ти будеш ми-
ти посуд усі 7 днів на тиждень». — 
«Це несправедливо!» — «А мова не 
про справедливість, а про навчан-
ня! Даяна і Валерія гарно миють, то 
для чого їм тренуватися? А тобі по-
трібна практика, поки не навчишся 
мити, як вони». Знаєте, що відбу-
лося? Він пішов до дівчат і запитав: 
«Як так мити, щоб виходило чисто, 
як у вас?» І ввечері, хоча кухня пах-
ла хімією, але зате все блищало! За-
певняю, вам більше не потрібно бу-
де навчати й переконувати — про-
сто зробіть погане невигідним! 

Історія про ведмедика
Розкажу вам реальну історію про 

те, як подібне проявляється вже 
поза сім’єю. Я спостерігав цю кар-
тину в церковній «Кімнаті матері 
й дитини». Прийшла мама з хлоп-
чиком років шести. У руках малого 
був плюшевий ведмедик. Потім ма-
ма розповіла, що він був для нього 
дуже цінним — подарунок на день 
народження від тата. Хлопчик дав 
ведмедику ім’я й називав своїм си-
ночком. Отакий сентиментальний 



той кемп приїхала одна симпатич-
на, впевнена в собі, «ділова» — він 
її відразу впізнав. Вона кинула оком, 
побачила його й вирішила: чудова 
партія. Вона вже не кричить, не кон-
фліктує, за ці роки досягла доскона-
лості в маніпуляції людьми. На цей 
раз у хід ідуть лестощі, хитрощі… Во-
на робить пропозицію — і він, хоча 
й не сильно бажав, погоджується. 
Він же звик поступатися. А вона зви-
кла керувати — це невід’ємна части-
на її суті. Так і одружилися.

Він звик бути сам, наприклад, 
наодинці з комп’ютером… Такі лю-
ди найчастіше досягають успіху у 
сферах, де потрібні терпіння й поси-
дючість. Гарно закінчив університет, 
став хорошим спеціалістом на ро-
боті. Адже він — безвідмовний, на 
нього скидають усі зайві завдання, 
він покірно лишається працювати 
понаднормово… Просто «незамін-
ний» працівник!

Одного разу на фірмі звільнила-
ся хороша посада (це вже реальний 
випадок). Усі шанси її отримати мав 
саме «незамінний» працівник, який 
справді був найкращим. Він ска-
зав дружині: «Нарешті в мене буде 
більша зарплата». Нарешті — мож-
на буде задовольнити всі її примхи 
й вимоги… Але на фірмі була ще од-
на — «тигриця», хитріша, сильніша 
в маніпуляції. Майже завжди вигра-
ють не ті, хто більш здібний, а ті, хто 
більш «пробивний» і нахабний. Зна-
єте, чому безсовісні люди такі само-
впевнені? У них немає внутрішнього 
опору брехні. Чесна людина обмане 
— матиме проблеми із совістю. А в 
маніпуляторів немає совісті, тому 
вони так переконливо обманюють, 
ніби самі вірять у власну брехню. 
«Тигриця» виявилася більш пере-
конливою — і посада дісталася їй.

Чоловік повертається додому 
розбитий: «Що я зробив не так? Я ж 
намагався чинити правильно й чес-
но — так, як учили мене батьки…» 
А чого вчили батьки? Поступатися, 
мовчати, не ображати дівчаток… 
Неважливо, що цією дівчинкою мо-
же виявитися справжня «тигриця». 
Не буду розповідати, якими епітета-
ми його вдома нагородила дружи-
на… І він усе життя відчуває себе по-
вним невдахою. Такі люди помира-
ють рано, часто від інсультів, інфарк-

тів. Люди, які виплескують агресію, 
живуть довше.

Тож наша «дівчинка» стала вдо-
вою, лишилася одна з дітьми. Що 
вона, найімовірніше, робитиме да-
лі? Наступна стадія маніпуляції — 
маніпуляція власними «болячка-
ми». Усі бігають навколо неї, навіть 
ті діти, які вже мають власні сім’ї. 
«Ой-ой, я вмираю!» Не хвилюйте-
ся, вона ще довго проживе. Зрозу-
мійте правильно, я не кажу погано 
про людей похилого віку, які потре-
бують піклування. Я кажу про мані-
пуляторів — той самий стиль, що і в 
дитинстві, тільки інші методи!

За ким останнє слово?
Повернімося до початку, до мо-

го першого запитання: «Чи вигідно 
в нашій сім’ї бути слухняним?» На-
ша реакція на сварку між дітьми за-
кладає в них серйозну основу, яка 
луною відіб’ється на всьому їхньому 
житті. Але й це ще не все, це лише 
початок, почуйте основне. Півбіди, 
якщо це конфлікт між дітьми. А як-
що конфлікт — між батьками й ді-
тьми? Якщо саме батьки виступають 
смиренними, поступливими — на 
побігеньках у своїх чад? Сьогодні у 
сім’ях — влада підлітків. Мами й та-
ти всіма силами догоджають дітям, 
бо бояться втратити їхнє визнання. 
Руйнівні наслідки такої ситуації ма-
ють просто астрономічні масштаби.

Коли у вас конфлікт із дитиною, 
хто частіше виграє? За ким остан-
нє слово? Інколи батьки починають 
торгуватися з дітьми: просить гроші 
на 5 жуйок, ви даєте на 3. Що змети-
кує ваш вундеркінд? Наступного ра-
зу попросить на 10, ви дасте на 5 — 
він так і хотів! Дуже поширене яви-
ще в США, яке показує, що батьки 
— раби дітей, коли дорослі ніби ви-
бачаються: «Вибач, мама не може 
зараз тобі купити, вона не має гро-
шей», або: «Ну вибач, тобі не мож-
на цього, зубки зіпсуються». Замість 
того, щоб сказати тверде «ні», вони 
виправдовуються! А дитина утвер-
джується у своїй владі. «Куди ти хо-
чеш піти? Що тобі купити? Що ти 
будеш їсти?» За кого ж діти вважа-
тимуть таких батьків? Звичайно, за 
власних рабів, яких згадуватимуть 
лише тоді, коли потрібні гроші. Я не 
кажу, що не варто іноді спитати дум-

ку дитини, але коли її слово — кін-
цеве, ви програли. Ви самі надали 
дитяті таку владу, то чому йому не 
скористатися нею? Адже справа не 
в кількох доларах, які дитина випро-
сила собі «на жуйку». Справа у фор-
муванні майбутньої особистості!

Сьогодні в нас є можливість да-
ти дітям більше, ніж мали ми самі: 
«Ми були нещасними, то хай хоч 
діти будуть щасливими…» І ми да-
ємо, не караємо, не дисциплінує-
мо… Зрозумійте, так чинять тільки з 
тими, кого не люблять! «Бо Господь, 
кого любить, того Він карає, і б’є 
кожного сина, якого приймає! Коли 
терпите кару, то робить Бог вам, як 
синам. Хіба є такий син, що батько 
його не карає? А коли ви без кари, 
що спільна для всіх, то ви діти з пе-
релюбу, а не сини» (Євр.12:6-8). Не 
караючи, ми більше себе жаліємо 
— це ж потрібно ще напружуватися, 
щоб зупинити нашого крикуна. По-
трібно й себе ранити! Легше витяг-
нути кілька доларів і віддати йому.

Бог каже тверде «ні», коли ми 
просимо щось, мотивовані власни-
ми пожадливостями: «Прохаєте та 
не одержуєте, бо прохаєте на зле, 
щоб ужити на розкоші свої» (Як.4:3). 
Саме з наших пожадливостей рос-
туть усі наші конфлікти: «Звідки ві-
йни та свари між вами? Чи не звід-
си, від ваших пожадливостей, які 
в ваших членах воюють?» (Як.4:1). 
Людина, у якої сильно розвинуті ба-
жання, яка не вміє їх контролювати, 
просто приречена скрізь приноси-
ти сварки. «Кожен спокушується, як 
надиться й зводиться пожадливістю 
власною» (Як.1:14). Коли ми вдо-
вольняємо всі капризи дітей, то роз-
виваємо їхні бажання до краю та ще 
й позбавляємо будь-яких навиків 
самоконтролю. І вони приречені бу-
ти проблемними людьми, постійно 
впадати у власні пожадливості. Це 
— кандидати на падіння!

Навіть якщо ви маєте матеріаль-
ні можливості — пожалійте власних 
дітей! Покрийте їхні потреби, вико-
найте деякі бажання, але ніколи не 
потакайте їхнім пожадливостям, ви-
раженим у вигляді вимог!

Сергій ВІТЮКОВ



Часто мені здається, що я не бу-
ла дитиною. Іноді намагаюся при-
гадати хвилини життя, коли я була 
вільною й безтурботною. І, на жаль, 
не можу. Звісно, бувало, що робила 
хлопавки із зошитів у першому кла-
сі (за що мені добре перепало від 
вчительки) або ж «стріляла» чорни-
лом із ручок, які після того зазвичай 
псувалися (і заробляла від мами). 
Та якась надприродна відповідаль-
ність та слухняність змушували ме-
не «тримати себе в руках», щоб до-
годити близьким людям. Тому вже з 
другого класу брала в школу книжку 
чи вишивку, щоб на перервах зайня-
ти себе чимось «корисним». Коли 
мені довіряли якусь справу, то я ду-
мала, що від мене очікують неймо-
вірних результатів, тому докладала 
всіх зусиль, щоб виконати її макси-
мально добре.

Ця серйозність знайшла свій від-
биток і в моїх стосунках із Богом. 
Мені видавалося, що Бог вимагає 
від мене чогось неймовірного — 
безумовного послуху, досконалого 
виконання служіння й роботи, по-
вної зосередженості та відповідаль-
ності. 

І ось Бог дав мені дітей — для 
балансу — веселих, галасливих. І 
тут почалося… Я намагалася «посія-
ти» віру в їхні серця, прищепити їм 
відповідальність і старанність. Спер-
шу натикалася на їхнє безтурботне: 
«Ми твої дітки — то й граємося, а ти 
наша працювалка — то й працюй!» 
А потім уже більш доросло, усвідом-
лено: «Ти не вмієш сміятися з наших 
жартів і пустощів…»

Ці слова змусили мене замисли-
тися. Я не дозволяла собі пустувати, 
то й пустощі інших викликають у ме-
ні роздратування. Але це не осно-
вне. З кількох розмов із дітьми я 
зрозуміла, що й Бога вони сприйма-
ють схожим на мене — серйозним 
і прискіпливим. Вони не спішать ді-
литися з Ним сокровенним, бо вва-
жають, що Він не може порадіти за 
них чи повеселитися з ними.

Одного разу донька на запитан-

ня, чому ти не молишся з нами, від-
повіла: «А я не вмію так правильно, 
як ви!» — «Тобто? — здивовано від-
повіла я. — Ми ж просто розмовля-
ємо з Богом!» — «Ви не чуєте себе 
зі сторони. Ви такі правильні слова 
кажете, такі речення правильні. Ко-
ли я їх за вами повторюю, мені зда-
ється, що Бог мене не чує!»

І справді, навіть не малюючи 
певних зображень чи картин, ми 
створили у своєму розумі своєрід-
ну ікону Христа. І молимося до Ньо-
го — вигаданого нами — суворого 
й справедливого, серйозного і, на 
жаль, бездушного. Молимося пра-
вильними реченнями й гарними 
словами. Але чи тими, що болять у 
нашому серці? Ми боїмося ставити 
Богові ті питання, які постають пе-
ред нами в нашій часто неоднознач-
ній реальності. І цьому ж учимо на-
ших дітей.

Одного разу діти запитали мене: 
«А як ти знаєш, що Бог є?» Якою мо-
же бути перша реакція віруючої лю-
дини на таке питання: «Як ти можеш 
таке казати!» Я тішуся тим, що я не 
промовила цього вголос, а почала зі 
слів: «Бог створив цей світ. Усе тво-
ріння свідчить про Нього». — «А в 
школі вчать по-іншому…» — «Ну до-
бре: Бог промовляє до Мене, а отже 
— Він є». — «А ми Його не чуємо». 
Здавалося б — глухий кут, аж рап-
том, як сонячний промінь у розумі: 
«Запитайте про це в Бога! Він нічого 
не відповідає тим, хто нічого в Ньо-
го не запитує». — «Тобто як запита-
ти???» — «Спитай просто: «Боже, чи 
Ти існуєш?» 

А й справді, як запитати?
Питання це видається складним 

лише тому, що ми сприймаємо сво-
їх тринадцятирічних підлітків над-
то дорослими. А себе тридцяти-со-
рокарічних — неймовірно серйоз-
ними для їхніх формулювань. Я ду-
маю, що й Бога не дивують нехитрі 
питання людей, які роблять перші 
кроки у вірі. На жаль, нам, вельми 
дорослим і серйозним, бракує са-
ме тієї безпосередності та щирості, 

яка є в дітей. І, напевно, саме про це 
сказав Христос учням, закликаючи їх 
бути, як діти.

Ми боїмося приходити до Бога 
просто. Нам здається, що, розмов-
ляючи з Ним щирими словами й ді-
лячись буденними думками, ми не 
прославимо Його так, як слід. Ми 
чомусь забуваємо, що, спілкуючись 
із чужими, ми задумуємося над 
кожним словом, правильно форму-
люємо думки, логічно ставимо за-
питання. З рідними не так — із ними 
ми можемо бути такими, як є. 

А ще, як бачите, не лише ми ви-
ховуємо дітей, а діти виховують нас. 
Певно-таки, завдяки їм я тепер, про-
кидаючись зранку, навіть не під-
нявшись із ліжка, із посмішкою по-
дитячому шепочу: «Боже, як до-
бре, що весна — вставати набагато 
легше… А як Ти думаєш, що мої ді-
ти сьогодні хотіли б на сніданок?» І 
знаєте, що? Бог не проти цього. Він 
усміхається в моєму серці — я це 
відчуваю, як і те, що Він чує мене в 
такі миті. Тоді я відчуваю справжній 
смак дитинства — щасливого й без-
турботного.

А щодо «правильних» молитов… 
Їх, напевно, просто немає. Як немає 
«правильного» спілкування, «пра-
вильної» дружби й «правильної» 
радості. 

Тому на «ви такі правильні слова 
кажете, такі речення правильні…» я 
просто відповіла: «А чому ви вирі-
шили, що саме такі слова правиль-
ні? Мені здається, що перше «аґу», 
проказане немовлям, тішить маму 
не менше, а іноді ще й більше, ніж 
мудрі формулювання її уже дорос-
лих дітей. Тому, коли ти щойно на-
родився, не роби спроб повторити 
перший закон Ньютона. Ніхто цьо-
го від тебе не чекає ще щонаймен-
ше п’ятнадцять років. Не чекає цьо-
го й Господь. Просто скажи: «Аґу…»  
— і насолоджуйся щирою усмішкою 
люблячого тебе Бога».

Ольга МІЦЕВСЬКА

Усмішка «серйозного» Бога



Декому ця стаття може здати-
ся радикальною, хтось побачить у 
ній власні методи виховання, дехто 
покрутить пальцем біля скроні, але 
знайдуться й ті, хто спробує засто-
сувати описане на практиці й вия-
вить, що любити дитину й недоси-
пати та недоїдати — речі абсолют-
но не тотожні.

1. Сон. Під час першої вагітності 
я прочитала в одній книжці цілком 
антислов’янську пораду: не робіть 
сон своєї дитини залежним від ко-
лискових, гойдання чи будь-яких ін-
ших традицій, створених батьками 

новонародженого дитятка під при-
пливом бурхливих емоцій. Звичай-
но, у цей період хочеться постійно 
тримати немовлятко на руках, ці-
лувати, розглядати, співати й роби-
ти все, щоб виявити свою любов. І 
це робити треба! Тільки не перед 
сном. Адже неодмінно настане час, 
коли батьків спіткає хвороба чи не-
здоланна втома, коли сил на колис-
кову не буде, а залежне від «тради-
цій засинання» немовля просто не 
зможе самостійно поринути в сон.

У нашій сім’ї практикувалося та-
ке: знаючи, що Євангелінка сита, 
суха й здорова, я вкладала її, а зго-

дом і Солю, у колиску зі словами на 
кшталт «пора спати» й дистанціюва-
лася. Спочатку дітки трохи плачуть, 
і це природно (вони перевіряють 
дорослих на емоційну слабкість), а 
потім, зрозумівши, що «номер не 
пройде», спокійно й солодко заси-
нають. Тут одразу згадуються слова 
Соломона: «Якщо покладешся — не 
будеш боятись, а ляжеш — то буде 
приємний твій сон» (Пр.3:24). До 
речі, у цьому уривку мова йде про 
«розважливу людину, яка стереже 
свій розум», а отже — аналізує різні 
підходи, не покладаючись лише на 
традиції пращурів. Моїм дівчатам 
майже 6 і 4 роки, і в результаті впо-
рядкованого від народження сну 
вони вже два роки сплять в окремій 
кімнаті. Більше того, удень, коли ми 
просто кажемо, що пора спати, — 
вони йдуть у дитячу кімнату, за ни-
ми закриваються двері — і ВСЕ, ді-
ти сплять. Увечері ж останні три ро-
ки практикуємо читання біблійних 
історій та сімейну молитву. Це вже 
робимо цілеспрямовано, щоб із ди-
тинства вони звикали завершувати 
день у спільності з Богом та рідни-
ми. «Привчай юнака до дороги йо-
го, і він, як постаріється, не уступить-
ся з неї» (Пр.22:6 ).

2. Їжа. Тут йтиметься про те, що 
вже з 1,5-2 років здорова людин-
ка ЗДАТНА їсти самостійно. Звичай-
но, важливо, щоб вміст тарілки був 
достатньо подрібненим, щоб стра-
ва без проблем потрапляла до ма-
леньких ротиків, а ваше рішення не 
пхати її до цих ротиків — достатньо 
твердим. Зрозуміло, що на початках 
все навколо буде в каші, супі чи пю-
ре. Але чим більше ви дозволяти-
мете дитині бути самостійною, тим 
швидше вона такою стане. 

А боротьба з небажанням їсти 
проста. Ми кажемо: якщо хочеш, 
можеш не їсти і йти гратися. Але по-
ки тарілка не буде порожньою, тобі 
не можна буде їсти абсолютно НІ-
ЧОГО (ні хлібчика, ні пряничка, ні 
бананчика й т. ін.). І, знаєте, це пра-

Батьківство без фанатизму, або 
Діти — не центр Всесвіту



цює. Може, я і кат, але мої діти їдять 
перше, друге й салат, а не перебива-
ються бутербродами.

3. Візочок. Дорогі мами, пре-
красний період життя, коли дитина 
сидить у візочку, а ми ходимо з ни-
ми так далеко і так довго, наскільки 
нам хочеться, повинен колись за-
кінчитися. Звичайно, це непросто, 
бо діти, які звикли до того, що їх во-
зять, пройшовши зі сто метрів, по-
просяться «на ручки», і на початках 
треба буде їх трохи нести, а трохи 
вести за руку. Мені особисто дуже 
допомогли самокати. Дитина вже 
розуміє, що на цьому засобі пере-
сування може рухатися самостійно 
в однаковому темпі з мамою. Якщо 
ж сильно втомилася, може постави-
ти обидві ніжки на самокат, щоб до-
рослі трохи допомогли. Це зручно, 
бо не треба носити малечу на руках 
і при цьому не дати їй перевтомити-
ся. Євангеліна стала на самокат з 2,6 
років, а Соломія — з 1,8.

4. Будьмо чесними з дітьми. 
Щоб уникнути участі в аматорських 
сімейних концертах у громадських 
місцях та зберегти свою нервову 
систему від зайвих конфліктів, важ-
ливо дотримуватися своїх обіцянок. 
Якщо пообіцяли, що купите «кін-
дер», коли дитина чемно посидить 
із вами в довжелезний черзі до ліка-
ря, а вона так зробила, то неодмін-
но купіть його. Інакше потім жодні 
обіцянки-цяцянки на неї не впли-
нуть. Те саме і з покаранням. Якщо 
бачите, що дитина пхає пальці псо-
ві в пащу або в електричну розетку 
з цікавості, то як дорослий, що тве-
резо оцінює небезпеку таких екс-
периментів, твердо скажіть, що так 
не можна робити, поясніть — чому 
й зауважте, що наступі спроби бу-
дуть каратися. І якщо ці спроби бу-
дуть, друзі, дотримуйтеся того, що 
пообіцяли. Це може спасти дитині 
життя й допоможе усвідомити, що 
батьки слова на вітер не кидають. 
Здається, саме про це апостол Пав-
ло писав батькам, що належали до 
Ефеської церкви: «А батьки, — не 
дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх 
в напоминанні й остереженні Божо-
му!» (Еф.6:4).

5. Правило команди. Найваж-
че виховувати дітей там, де дорос-
лі не мають спільної стратегії. Ма-
буть, кожен був свідком ситуації, 

коли один з батьків за непослух ка-
рає дитину (у межах адекватності, 
бо ж «до юнакового серця глупота 
прив’язана, та різка картання відда-
лить від нього її» (Пр.22:15 ), а інший 
стає на захист. Ось таке «добро» — 
найгірше зло. Це, по-перше, дає ди-
тині зрозуміти, що дорослі й самі не 
знають, чи правильно роблять,  і, як 
наслідок, вона отримує «право» не 
визнавати своєї провини, чекаючи 
на «захист». А, по-друге, дитина з 
роками, знаючи, що покарання за-
вжди можна уникнути, знайшовши 
«милостивого захисника», може за-
кріпити в собі звичку маніпулювати. 
Яким же буде шок, коли ця колись 
маленька людина дізнається, що в 
дорослому житті за свої вчинки тре-
ба відповідати. Тож не будьмо «до-
брішими за Бога» і згадаймо мету, 
заради якої інколи треба зробити 
дитині боляче: «Усяка кара в тепе-
рішній час не здається потіхою, але 

смутком, та згодом для навчених 
нею приносить мирний плід пра-
ведності!» (Євр.12:11). 

Звичайно, наші діти не ідеальні, 
бо не ідеальні ми. Вони теж бува-
ють нечемними, пустують, не слуха-
ються, але в загальному ці декілька 
правил, придумані не нами, а пози-
чені з книжок та почуті в розмовах із 
досвідченими друзями, дуже допо-
магають зберігати мир та емоційну 
рівновагу нам, батькам. «Блаженна 
людина, що мудрість знайшла, і лю-
дина, що розум одержала, бо ліпше 
надбання її від надбання срібла, і 
від щирого золота ліпший прибуток 
її, дорожча за перли вона, і всіляке 
жадання твоє не зрівняється з нею» 
(Пр.3:13-15). 

Марічка ГАЛЮК,
м. Івано-Франківськ



Чотири молитви

В основі нашої сьогоднішньої бесіди розповідь, 
як Христос вигнав легіон демонів із одержимої лю-
дини та як ті демони, увійшовши в стадо свиней, по-
тонули в морі (див. Мр.5:1-20).

У цій невеликій історії ми натрапляємо на чоти-
ри молитви. Ми звернемо увагу на те, хто молився 
та які відповіді дав Христос на кожну з цих молитов. 

Дві молитви належать одержимому. Одна з них сказа-
на до вигнання Христом з нього нечистих духів, а друга 
— після того, як вони були вигнані. Але між тими дво-
ма молитвами ми знаходимо ще дві: одна з них — мо-
литва демонів і молитва жителів краю Гадаринського.

Ми зупинимося на цих молитвах пізніше. Спочатку 
згадаємо, як розпочалася ця історія.

Ярл ПЕЙСТІ

Проповідь



Коли човен, у якому був Ісус зі 
Своїми учнями, приплив на другий 
берег моря, Його зустрів чоловік, 
що вийшов із гробів, одержимий 
нечистими духами. Побачивши Іс-
уса здалеку, він прибіг і поклонився 
Йому. Ісус ще не встиг стати на бе-
рег, як ця нещасна людина, одержи-
ма найлютішим демоном, прибігла 
до Нього. Його притягує до Ісуса, як 
залізо до магніту. Людина, яку не-
можливо було зв’язати навіть кай-
данами, тому що розривала їх, як 
нитки; людина, яка відсторонена від 
людей і живе в гробах, яка ранить 
себе камінням, — тепер біжить до 
Ісуса, падає до Його ніг і вклоняєть-
ся Йому! Як пояснити дії цього біс-
нуватого? Чому він, побачивши Ісу-
са, спішить до Нього, щоб поклони-
тися Йому? У цій дії ми бачимо, як 
Божа рука милості простягається на-
зустріч цьому нещасному грішнику. 
І до милостивої руки Божої біжить 
ця одержима демонами людина. 
Зауважте, одержимий прийшов до 
Ісуса таким, яким він був. Коли він 
побачив Ісуса, у глибині Його душі 
щось прокинулося. Це була дія Бо-
жої благодаті! Благодать Божа наро-
дила в ньому віру й надію. І що він 
робить після того, як вклонився Ісу-
су? Він промовляє молитву. Але яку 
молитву? «Що Тобі до мене, Ісусе, 
Сину Бога Всевишнього? Заклинаю 
Тебе Богом, не муч мене!» — які 
страшні слова каже людина, яка що-
йно вклонилася Ісусу. Хіба це сло-
ва душі, яка шукає захисту в Бога? У 
цій молитві звучить голос людський, 
але її слова диявольські! Цей чоло-
вік — раб диявола. Він — невільник. 
Кожна невідроджена людина пере-
буває під владою князя цього світу, 
у ній діє дух противлення. Так, він 
молиться, але за що? «Що Тобі до 
мене… не муч мене!» Скільки ж є 
людей, які так моляться! Їхня молит-
ва породжена злим духом, який на 
них впливає. Як тільки Дух Святий 
докоряє грішнику, диявол відразу 
нашіптує йому таку молитву. «Що 
Тобі до мене… не муч мене!» Гріш-
ник, якого докоряють у гріху, проти-
виться Духу Святому. «Що Ти хочеш 
від мене? Відчепися від мене — я 
господар свого життя. Не муч мене. 
Не втручайся в моє життя. Я справ-
люся і без Тебе…»

Такою була молитва Вольтера до 

того самого моменту, коли його ду-
ша переступила поріг вічності. «Ра-
ди Бога, не згадуйте Його імені, дай-
те мені померти в спокої», — благав 
Вольтер віруючого, який був присут-
ній при його смерті й свідкував йо-
му про Христа.

Завжди, коли людина стоїть пе-
ред Боголюдиною Ісусом Христом, 
починається жорстока боротьба. 
Ди явол не так легко віддає свою 
жертву. Він буде боротися й змага-
тися за неї до останнього. Він вкла-
де у вуста людини всілякі аргументи, 
щоб тільки не підпустити до Христа, 
щоб заглушити голос Духа Святого. 
«Залиш мене, не муч мене». Так, у 
цій молитві є доля правди. Перехід 
від влади диявола під владу Божу 
супроводжується жахливими пере-
живаннями. Душа людини стає по-
лем битви. Людина усвідомлює в 
присутності Христа весь тягар гніту, 
тягар і наслідки свого гріха. У деко-
го така боротьба може тривати дня-
ми, тижнями, а іноді місяцями й ро-
ками.

Я добре пам’ятаю такий період 
у своєму житті, коли в мені йшла ця 
боротьба. Це почуття було до того 
жахливим, що мені здавалося, ні-
бия справді знаходжуся в пеклі. Але 
я не можу звинувачувати свого Бо-
га за це. О, коли б така душа могла 
б довіритися Ісусу, віддати себе по-
вністю Йому, повірити, що Він спасе 
за один погляд віри, звернений до 
Нього, до Розп’ятого й Воскреслого, 
— тоді б ці муки моментально закін-
чилися! Так було і з одержимим. По-
бачивши Ісуса здалека, він побіг до 
Нього і, поклонившись Йому, проя-
вив віру. Віру, на яку Христос не міг 
не відгукнутися. Господь спасе, пе-
ремінить і зробить людину новим 
творивом за один погляд віри. Бла-
годать у тому, що, незважаючи на 
те, у якому безнадійному стані лю-
дина б не перебувала, усе, що Бог 
очікує від неї, — це віра. Коли б ві-
ра була з гірчичне зерно, Бог не від-
мовить їй. І Він же народжує цю віру 
в наших серцях. «Покликуй до Ме-
не — і тобі відповім, і тобі розповім 
про велике та незрозуміле, чого ти 
не знаєш!» (Єр.33:3).

Господь не звернув уваги на сло-
ва молитви одержимого, які вклав 
у його вуста демон, але Він звернув 
увагу на віру біснуватого.

Але тут ми чуємо й другу молит-
ву. Духи, виходячи з людини, попро-
сили Ісуса, щоб Він не посилав їх у 
безодню, а дозволив увійти в сви-
ней. «І дозволив Він їм. І повиходи-
ли духи нечисті, і в свиней увійшли. 
І гурт кинувся з кручі до моря, а бу-
ло зо дві тисячі їх і вони потопилися 
в морі…» (Мр.5:13). Дивно, правда? 
Демони моляться й отримують від-
повідь. Про що це говорить? Про те, 
що нечисті духи не можуть робити 
щось самі без Божого дозволу.

Пам’ятаймо, що диявол у Бога 
«на прив’язі», сфера його дій обме-
жена. Бог визначає межі діяльності 
сатани. І хоч Христос дав дозвіл де-
монам увійти в стадо свиней, усе 
одно вони мали впасти в море, і всі 
вони потонули. Їм ніяк не минути 
своєї  долі.

Але в цій історії ми знаходимо 
ще дві молитви. Жителі Гадарин-
ського краю просять Ісуса, щоб Він 
пішов із їхньої землі. А спасенний 
одержимий просить, щоб йому бути 
з Ним. Зовсім протилежні молитви. 
Для жителів Гадаринської землі сви-
ні виявились дорожчими за Спаси-
теля. Присутність Ісуса заважала їм 
вести торгівлю, чого їм не потрібно 
було робити. 

Ці дві молитви розділяють люд-
ство на два протилежні табори. Лю-
дина або приймає Христа, або Його 
відштовхує. Третього шляху нема!

Вирішуючи це питання, немож-
ливо бути нейтральним. Нейтраль-
ність у відносинах із Ісусом — це бу-
ти на стороні тих, хто просив Христа, 
щоб Він відійшов від них, Христос їм 
не потрібний. Яка жахлива молитва! 
Як бачите, у кінцевому наслідку все 
залежить від того, яке моє ставлен-
ня до Христа й до спасіння, мені за-
пропонованого. З цією спасаючою 
звісткою Він приходить до Тебе. Не 
легковаж Його милістю! Прийняти 
Його милість — означає мати гаран-
тію, що ти будеш звільненим від по-
жадливостей, які тобою володіють, 
чи це алкоголь, наркотик, брехня, 
крадіжки чи якийсь інший гріх. Сам 
ти до цих пір не міг із цим справи-
тися. А Ісус тобі допоможе. Що то-
бі заважає звернутися до Нього? 
Страх? Страх перед тим, що скажуть 
твої друзі? Але Ісус хоче бути твоїм 
найкращим другом і дасть тобі ба-
гато нових друзів, яких Він звільнив 



від гріха. Прийнявши Ісуса, ти, мож-
ливо, захочеш привести до Нього і 
своїх старих друзів. Христос сказав 
одержимому: «Іди до дому свого, 
до своїх, і їм розповіж, які речі ве-
ликі Господь учинив тобі, і як зми-
лувався над тобою!» (Мр.5:19). Але 
тут ми чуємо ще одну молитву. Мо-
литва спасенного одержимого. Що 
він просить? «Господи, я хочу бути з 
Тобою!» Чим пояснити такий контр-
аст між цими двома категоріями лю-
дей? Чому одні просять залишити їх, 
а другий ладен залишити все й іти 
за Ісусом? Пояснюється це тим, що 
другий пережив дію благодаті Бо-
жої. Він так був вдячний своєму По-
кровителю, він Його так полюбив, 
що тепер завжди хотів бути з Ним! 
Колись дикий, злий, якого всі нена-
виділи, одержимий злими духами, 
прийшов до Ісуса — і за декілька 
хвилин був зцілений, а тепер сидить 

одягнений і при своєму розумі. Ісус 
перетворив його в нову людину. Чи 
можна дивуватися з того, що він хо-
тів йти за Ісусом?

Той, хто пережив спасіння, чудо-
во розуміє таке бажання душі. Він 
боявся, що коли Ісус піде й він не 
зможе бути з Ним, то демони вер-
нуться — і буде ще гірше. Позитивне 
в цій молитві, що він справді полю-
бив Ісуса — і тому хоче бути з Ним; 
але ця молитва ще й свідчить, що 
він не надіявся на свою здатність 
справитися з гріхом. Він зрозумів, 
що тільки та сила, яка його спасла, 
може тримати його й надалі. Якщо 
демони й вернуться, то з Ісусом він 
у безпеці.

І як відповів Ісус на цю молит-
ву? Як не дивно, але Він відмовив 
йому в проханні. Христос відповів, 
але не так, як цього очікувала та лю-
дина: «Іди до дому свого, до своїх, і 

їм розповіж, які речі великі Господь 
учинив тобі, і як змилувався над то-
бою!» (Мр.5:19). Що краще: бути 
слухняним Господу чи наполягати 
на своєму? Спасенний чоловік ду-
мав, що Христос зможе допомогти 
йому лише тоді, коли буде поруч із 
ним фізично. Він помилився. Він не 
знав, що Той Самий Христос, Який 
його спас, буде тепер із ним завжди.

Посилаючи його до своїх, щоб 
він міг засвідчити, що з ним зробив 
Господь, Христос показав, що Він бу-
де так само близько до нього, як був 
під час зцілення. Коли Сам Господь 
посилає тебе кудись, то знай — ти в 
безпеці. Він обов’язково буде з то-
бою. Основне — довірся Йому, будь 
слухняний Йому. Він знає все краще 
за тебе, і коли Він обіцяв, то виконає 
кожне Своє слово!

А ти виконуєш служіння чи роботу?
Деякі люди мають у церкві роботу. Інші мають служіння. У чому різниця?

Якщо ти щось робиш тільки тому, бо ніхто інший не буде цього робити, — це робота.
Якщо ти робиш щось, щоб послужити Богові, — це служіння.

Якщо ти перестав щось робити, тому що хтось тебе розкритикував,  — це робота.
Якщо ти робиш, незважаючи на критику, — це служіння.

Якщо ти робиш щось доти, доки це не заважає твоїм іншим справам, — це робота.
Якщо ти постійно щось робиш, навіть якщо не встигаєш робити інших справ, — це служіння.

Якщо ти перестав щось робити, бо ніхто ніколи не похвалив тебе або не подякував тобі, — це робота.
Якщо ти працюєш, не чекаючи того, що хтось помітить твої старання, — це служіння.

Якщо ти робиш щось тому, б-о хтось інший сказав, що це потрібно зробити, — це робота.
Якщо ти робиш щось, бо усвідомлюєш, що Бог хоче, щоб це було зроблено, — це служіння.

Важко бути в захваті від роботи. Але майже неможливо не бути захопленим служінням!
Середньостатистична церква зазвичай наповнена людьми, які зайняті роботою. 

Але прекрасна й зростаюча церква складається з людей, залучених до служіння Богові!

Автор невідомий
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Ісус виправляє мої туманні уявлення про Бога. Залише-
ний сам на сам, я зрештою дивився б по-іншому на Бога. 
Мій Бог був би статичним, постійним. Однак завдяки Ісусу 
мені доводиться коригувати подібні інтуїтивні уявлення. Чи 
не в цьому й полягала Його місія? Ісус відкриває Бога, Який 
вирушає на пошуки нас; Бога, у Якого є місце для нашої сво-
боди; Бога, Який уразливий. Але передусім Ісус відкриває 
нам Бога, Який є любов’ю.

Той, хто був вихований у християнській традиції, може 
не відчути потрясаючого змісту Ісусового послання — бо ж 
насправді слово «любов» ніколи не було нормою в описі то-
го, що відбувається між людськими істотами та їхнім Богом. 
Коран жодного разу не використовує цього слова щодо Бо-
га, а Аристотель прямо заявив: «Було б дуже ексцентрично 
для будь-кого заявити, що він любить Зевса» (або ж так са-
мо — що Зевс любить людей). Як сліпучий контраст цьому, 
християнська Біблія заявляє: «Бог є любов», і каже, що саме 
любов стала основною причиною приходу Ісуса на землю: 
«Любов Божа до нас з’явилася тим, що Бог Сина Свого Од-
нородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили».

Я згадую ту довгу ніч, коли сидів в аеропорту О’Хара, не-
терпеливо очікуючи рейс, відкладений на п’ять годин. Ста-
лося так, що на ту ж конференцію, що і я, летіла моя зна-
йома письменниця Карен Мейнс. У той час я працював над 
книгою «Розчарування в Бозі», і тому почувався обтяженим 
стражданнями, скорботою й молитвами інших людей, які 
залишилися без відповіді.

Карен довго мовчки слухала мене, а потім ні з того ні з 
сього поставила мені питання, яке назавжди залишилося зі 
мною. «Філіпе, ти коли-небудь дозволяв Богові просто лю-
бити тебе? — запитала вона. — Думаю, це дуже важливо».

Здригнувшись від несподіваної думки, у ту мить я усві-
домив, що Карен виявила зяючу дірку в моєму духовному 
житті. Незважаючи на всю мою захопленість питаннями 
християнської віри, я випустив із поля зору найважливіше 
з усіх послань. Історія Ісуса — це історія торжества любові. 
Безумовно, вона містить у собі страждання та розчаруван-
ня як Божі, так і наші. Однак Ісус уособлює обітницю Бога, 
Який готовий на все ради того, щоб повернути Свою втра-
чену сім’ю.

Філіп ЯНСІ

Основна причина
Пірнути в море Божої любові…

Пірнути в море Божої любові,
Де б’ють джерела чисті, мов кришталь,
Відчути розкіш і наснагу знову
І нелюбові скинути вуаль.

Багате, неосяжне і бездонне
Любові море — вічності прибій.
В лазурних хвилях човен не потоне,
Тут не розправить плечі буревій.

Струмки любові всі течуть у море,
Де стихнуть смуток, горе і плачі.
Відбилось небо у тобі прозоре,
А зорі цілуватимуть вночі.

Наповнюється море до розливу,
Щоб дати воду спрагненій душі.
Любові жде земля в його припливі.
До повноти, мій друже, поспіши!

А день новий благословення родить.
За обрій плине море, в небокрай.
Любові море в небо переходить,
Любові небо переходить в рай.

Володимир САД



Щоб люди любили, 
сам полюби

Оповідання



Кожен, хто чинить гріх, той раб гріха… Коли Син, 
отже, зробить вас вільними, 

то справді ви будете вільні 
Ів.8:34,36

Недописана дисертація вже кілька місяців лежала на 
столі, припадаючи пилом. Василеві не було до неї, як і 
до всього іншого, ніякого діла. Цього ранку його погляд 
не спинився жодного разу на стосику списаних паперів 
— не до паперів, коли в голові — порожнеча й тупий 
біль.

З кухні долинав передзвін тарілок; крізь прочинені 
двері доносився запах смаженої цибулі. Колись у дитин-
стві він дуже любив смажену цибулю, але зараз, щойно 
подумав про їжу, як до горла підступила неприємна ну-
дота… Аби перебити її, дістав із кишені піджака цигарку 
й почовгав на кухню, хоч знав, що там  його й не чекали.

— Що, пияку, прочумався? — накинулася дружина. 
— І скільки, скажи, ти травитимеш мою душу? Ти ж і 
свою, і мою долю вже давно втопив у горілці. Доки мені 
ще терпіти?

Жінка докоряла й плакала. Василеві було шкода її, 
але він не знав, що треба сказати, аби втішити. Доки 
терпітиме? Хтозна. Важко з пияком? Звісно, важко, а хі-
ба йому самому легше щодня терпіти оцей тупий біль і 
вирішувати одну й ту ж проблему: де похмелитися? Про 
це ж ніхто не питає.

— Василю, іди краще від нас, — мов вирок, прозву-
чали слова дружини. Поруч із нею — донька, вона та-
кож аж палахкотіла ненавистю.

— Оце так, — озвався хрипко, — поки працював, 
приносив додому гроші, то був потрібен, але тільки-но 
скривдили мене й витурили з роботи, то вже й виганя-
єте?

Дружина говорила ще щось, підкидала слово-друге 
й дочка, але Василь не чув їх. Чийсь голос шепотів йому 
на вухо: «Вони не пробачать, ніколи не пробачать, ти ж 
зав’язав їм світ. Візьми мотузок — і гайда до парку. На-
лякаємо їх…»

Не довго думаючи, Василь і справді дістав із шухля-
ди мотузок. «Якщо й не налякаю, — думав, — то бодай 
звільню їх від своєї присутності». — «Гайда, гайда, весе-
ло буде!» — хихикав усе той же голос.

Василь вийшов із дому й попрямував до парку, аби, 
нарешті, покінчити назавжди з цим остогидлим жит-
тям…

— Синку, синку, — почув позад себе чийсь голос. 
Озирнувся — край дороги стояла бабуся.

— Допоможи мені перейти дорогу, — попросила во-
на, — машин багато, боюся, що зіб’ють із ніг.

Оте «синку» розбудило в серці щось світле й приєм-
не. Так у дитинстві називала його матуся. Вона дуже лю-
била свого сина-одинака, пишалася тим, що він — пер-
ший учень у школі, потім — в інституті… Мама — це була 
єдина людина, яка вже й у дорослому віці леліяла його, 
мов малу дитину. Нема вже мами… Нема… Горбик зем-
лі на цвинтарі — ось усе, що лишилося від неї. Та ще — 
син-одинак, який уже давно викликає у всіх не гордість, 
а зневагу. «Нічого, — сам собі сказав подумки, — сьо-

годні поруч із маминою могилкою з’явиться й моя… По-
руч лежатимемо — ось тільки бабусю переведу через 
дорогу».

Василь підійшов до старенької, взяв із її немічних рук 
важезну сумку.

— Пішли, бабусю, швидше, я поспішаю, — сказав за-
клопотано.

Коли вже були на протилежному боці вулиці, бабуся, 
лагідно глянувши в очі Василеві, із материнською тепло-
тою в голосі сказала:

— Поспішаєш, кажеш? Шкода, бо  думала, що й сум-
ку мені донесеш. Я тут неподалік живу, синочку.

Якою б важкою після вчорашньої пиятики не була 
Василева голова, він не міг відмовити цій немолодій 
жінці — не міг, бо так навчила його матуся: шанувати 
старість. До того ж, на свіжому повітрі почувався трішеч-
ки краще, ніж дома. Та й куди, власне, поспішати? Здій-
снити свій задум встигне й через годину.

Він провів бабусю до самісінького дому й покірно сів 
поруч із нею на лавці, поки старенька трішечки відпо-
чине з дороги.

— Як тебе, синочку, звати? — почув лагідний голос.
— Василем кличуть.
— Значить, Василько.
Василько… Знову так, як називала його тільки мама. 

Чомусь ставало спокійно й затишно біля цієї незнайомої 
людини, про існування якої ще півгодини тому навіть не 
здогадувався. Та й бабуся, здавалося, не помічала його 
перепитого, посинілого лиця.

— А куди ти поспішав, Васильку? — розпитувала далі 
старенька.

— Та… — знітився Василь, не знаючи, що відповісти: 
брехати не смів, а сказати правду... Нащо вона, цій до-
брій людині, його правда?

— Не кажи нічого, дитино, — зітхнула бабуся, — я 
вже  давно помітила, що мотузок у тебе з кишені звисає. 
Не бери лихого до голови, синочку; гріх таке й думати, 
— не те, що робити.

— Гріх? — вражено перепитав Василь. — Але ж я ні-
кому в цьому світі не потрібен, усі мене ненавидять, усі 
зневажають.

— Господь тебе, сину, любить, — торкнулася бабуся 
Василевої руки. — А щоб любили й люди, ти сам полю-
би: і їх, і себе. Для початку ж звільнися від того, хто на-
шіптує тобі про самогубство.

— Як, бабусю? — Василь, мов маленький, витер 
сльози, що з’явилися в куточках очей.

— Ти не соромся, плач, синку, плач… Ці сльози очис-
тять душу й відкриють твоє серце перед Богом. Плач…

…Того ж вечора щирі сльози покаяння з Василевих 
повік падали прямо на підлогу дому молитви, залиша-
ючи на ній мокрий слід невимовного болю та відчаю. 
Тут він уперше за багато років схилив свої коліна перед 
Богом. Додому чоловік повертався вже оновленою лю-
диною — людиною, яка прийняла безцінний дар Божо-
го спасіння.

Світлана БЕРЕЗА



Мудрі славу вспадковують, а 
нерозумні носитимуть сором»

Прип.3:35

Світ збожеволів. Це усталене ви-
значення. Ним оправдовують всі 
без глуздя, які чинять сильні світу 
цього. Ним пояснюють крах мрій. За 
ним приховують безнадію. Як у піс-
ні: «И ни церковь, ни кабак — Ниче-
го не свято! Нет, ребята, все не так, 
Все не так, ребята!» 

«Звідки війни та свари між вами? 
Чи не звідси, від ваших пожадливос-
тей, які в ваших членах воюють? Ба-
жаєте ви — та й не маєте, убиваєте 
й заздрите — та досягнути не може-
те, сваритеся та воюєте — та не має-
те, бо не прохаєте, прохаєте — та не 
одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб 
ужити на розкоші свої» (Як.4:1-3).

Жорсткі слова. Перша можли-
ва реакція: «Та ні з ким я не сварю-
ся. Ні з ким не воюю». Усе ж, трохи 
схолонувши, виявляєш, що апостол 
правий. Реальність такого протисто-
яння беззаперечна. Жертви ворож-
нечі — навколо нас. Поруч з нами. 

Лінія фронту

Нерідко ці жертви ми самі. Убита 
любов. Діти сироти. Самотність у 
подружжі. Учора брати й сестри бу-
ли спаяні єдиною вірою і надією, а 
нині — непримиренні вороги один 
одному. Ворожнеча й чвари тиражу-
ються в дітях, удягаються в одяг свя-
тої інквізиції, озброюються мечами 
біблійних цитат, нещадно вбиваю-
чи любов. Шопенгауеру приписують 
слова: «Світ — все одно, що пекло, у 
якому люди, з одного бок, — мучені 
душі, а з іншого — дияволи».

Іде війна. Не на життя, а на 
смерть. Пафос війни, як це не па-
радоксально звучить, близький лю-
дям, захопливий і для багатьох є 
сенсом життя. Кінематограф пропа-
гує війну. Літературу неможливо уя-
вити без війни. Тема війни домінує у 
всьому. Війна в сім’ї. Війна народів. 
Війна в історії, війна сьогодні, приго-
тування до завтрашньої війни — ось 
порочне коло, у якому метушиться 
людина. Усе-таки Писання виявляє 
ворога в самій істоті людини. Хрис-
тос каже: «Бо з серця виходять ли-
хі думки, душогубства, перелюби, 

розпуста, крадіж, неправдиві за-
свідчення, богозневаги» (Мт.15:19).

Це означає, що наш ворог не в 
злобному сусідові, не в носієві див-
них ідей, але в нас самих, у нашому 
(у моєму) серці. Таке відкриття — як 
відро холодної води. Освіжає. Зба-
дьорює. Змушує думати. Готовність 
вирішити всі проблеми світу зміню-
ються відкриттям: «Мій власний дім 
в огні. Моє серце — поле битви, і на-
віть не знаю, хто керує цими воїна-
ми-пристрастями». Апостол Павло 
пише: «Тіло бажає противного духо-
ві, а дух противного тілу, і супротив-
ні вони один одному, щоб ви чини-
ли не те, чого хочете» (Гал.5:17).

Усвідомлення цієї реальності 
звільняє мене від війни неправої, 
вій  ни з людьми. Тут виявляється, 
що лінія духовного фронту проля-
гає не між традиціями, не між де-
номінаціями, не між культурами, 
але між плоттю й духом людини. Ця 
лінія фронту в моєму власному сер-
ці. Це відкриття вимагає передисло-
кації сил. Правильно розуміючи ре-
альність, я не стану витрачати енер-

Духовні роздуми



гію на докори й засудження ближ-
ніх, намагаючись виколупати з їхніх 
очей скалку. Я виявляю у своєму оці 
колоду. З усвідомлення реальної 
небезпеки й починається справжня 
духовна боротьба. Боротьба з са-
мим собою. Боротьба за себе. Про 
таку боротьбу Павло дуже яскраво 
пише в Посланні до римлян: «Тому 
то я сам служу розумом Законові 
Божому, але тілом закону гріховно-
му...» (Рим.7:25).

Тут Павло в дискусію вводить ро-
зум. Зауважу, що в повсякденні се-
ред людей, які відносять себе до 
духовних, серед цінностей, шано-
ваних духовними, розум не в по-
шані. Існує стійка думка, що віра й 
знання перебувають у перманент-
ному конфлікті. Про природу такої 
помилки Василь Ключевський пи-
ше: «Цілі століття грецькі, а за ними 
й слов’янські пастирі й книги при-
вчали нас вірити — в усе вірити і 
всьому вірити. Але недобрим було 
те, що при цьому нам забороняли 
міркувати, — і це було недобре пе-
редусім тому, що ми тоді й без того 
не мали охоти до цього заняття. Нам 
вказували на спокуси думки перш, 
ніж вона стала спокушати нас, за-
стерігали від зловживання нею, ко-
ли ми ще не знали, як слід вжива-
ти її. Нам твердили: віруй, але без 
«розумування». Ми почали боятися 
думки, як гріха, допитливого розу-
му, як спокусника, перш ніж навчи-
лися мислити, перш ніж прокинула-
ся в нас допитливість».

Апеляції до розуму, до розсудли-
вості, до здорового глузду рідко зу-
стрічаються в лабіринтах духовнос-
ті. Як за часів Ключевського, так і 
донині раціоналізм, розсудливість 
піддають обструкції. Тим часом му-
дрість, розсудливість, розум в усі 
часи шанувалися як дар Бога. «Гос-
подь дає мудрість, з Його уст знання 
й розум!» (Пр.2:6).

Розум людини включає в себе 
власне інтелект, почуття й волю. 
Гармонійна єдність всіх трьох іпос-
тасей розуму можлива лише в лю-
дини відродженої Духом і Словом 
Божим. Про цю дію Духа Святого 
апостол Павло пише віруючим: «Бог 
Господа нашого Ісуса Христа, Отець 
слави, дав вам Духа премудрости та 
відкриття для пізнання Його, просві-

тив очі вашого серця, щоб ви зрозу-
міли, до якої надії Він вас закликає, і 
який багатий Його славний спадок у 
святих, і яка безмірна велич Його си-
ли в нас, що віруємо за виявленням 
потужної сили Його» (Еф.1:17-19).

Бог дає Свою мудрість вам, щоб 
ви пізнали Його в повноті! Пізнання 
— це дія розуму. До розуму люди-
ни звертається Бог із перших днів: 
«Вгамуйтесь та знайте, що Бог Я» 
(Пс.45:11). Пізнання Христа Пав-
ло вважає найголовнішою справою 
життя як для себе, так і для кожного 
учня Ісуса Христа. Про себе він каже 
так. «Тож усе я вважаю за втрату ра-
ди переважного пізнання Христа Іс-
уса, мого Господа, що я ради Нього 
відмовився всього, і вважаю все за 
сміття, щоб придбати Христа, щоб 
знайтися в Нім не з власною правед-
ністю, яка від Закону, але з тією, що 
з віри в Христа, праведністю від Бо-
га за вірою, щоб пізнати Його й силу 
Його воскресення, та участь у муках 
Його, уподоблюючись Його смерті, 
аби досягнути якось воскресення з 
мертвих» (Фил.3:8-11).

Пророк Ісая стверджує, що дія 
Христової жертви викуплення звер-
шується пізнанням. «Мій Отрок, 
оправдає пізнанням Своїм багатьох, 
і їхні гріхи понесе» (Іс.53:11). Апос-
тол Петро стверджує, що вся повно-
та дарів благодаті Божої набувається 
«пізнанням Того, Хто покликав нас 
славою та чеснотою» (2Петр.1:3). 
Віра — це просвітлений розум. Ві-
ра — дар Божої благодаті, який ве-
де до знання і стає впевненістю. «Бо 
знаю, в Кого я ввірував, та впевнив-
ся, що має Він силу заховати на той 
день заставу мою» (2Тим.1:12). Це 
ж написане й усім віруючим в Ісуса 
Христа. «Оце написав я до вас, що 
віруєте в Ім’я Божого Сина, щоб ви 
знали, що ви віруючи в Ім’я Божого 
Сина, маєте вічне життя» (1Ів.5:13).

Отож, у боротьбу інстинктів та 
почуттів, у боротьбу ангелів та де-
монів, вступає просвітлений розум. 
Боротьба плоті та духа наочно зо-
бражена на прикладі віруючих у Ко-
ринті. Богословські та житейські, со-
ціальні та національні, особистісні 
та інституційні конфлікти — усе це 
боротьба плоті та духа. Розкриваю-
чи духовну природу конфліктів, Пав-
ло звертається до розуму коринтян. 

Людина духовна наділена безумов-
ною перевагою перед тілесною лю-
диною. Людина духовна наділена 
просвітленим розумом — «ми має-
мо розум Христів!» (1Кор.2:16). Лю-
дина духовна — це людина розум-
на! Розум Христовий — це мудрість, 
яка сходить згори. Це знання Бога, 
знання Його волі, знання духовного 
світу та його законів. Ключова роль 
для перемоги в духовній бороть-
бі відведена розуму. Розум при-
ймає рішення, аналізуючи пориви 
плоті чи духа. Для «особливо духо-
вних» така заява може бути свято-
татством, однак Павло стверджує: 
«І духи пророчі покірні пророкам» 
(1Кор.14:32).

Коли ми говоримо про віднов-
лення образу Божого в людині, ми 
маємо на увазі відновлення люд-
ського розуму. Розум, мудрість у 
Божому відкритті має найвищу цін-
ність і є категорією божественною. 
Розум поставлений в основу світо-
будови (див. Пр.8). З людиною ро-
зумною спілкується Бог. Людині ро-
зумній належить вічне блаженство. 
Найвищі духовні відкриття прохо-
дять через перевірку розуму. Ро-
зумом ми здатні спізнати волю Бо-
жу (див. Рим.12:2). Апостол Павло 
буквально наказує своїм послідов-
никами перевіряти всі відкриття на 
предмет здорового глузду й відпо-
відності Божому відкриттю (див. 
1Кор.10:15). Павло наказує випро-
бовувати віру, досліджувати віру 
(див. 2Кор.13:5). Уважати на само-
го себе та на науку — це і є розум-
не проникнення в мудрість Божого 
Слова й формування себе відповід-
но до Його вимог (див. 1Тим.4:16). 
Апостол Іван радить випробовувати 
духів (див. 1Ів.4:1). Розум, просвіт-
лений Духом Святим зодягається в 
святі обладунки Божого всеозбро-
єння (див. Еф.6:10-20). Просвітле-
ний розум є початком істинної віри 
у вчення Ісуса Христа. Тут почина-
ється шлях, який приводить до ро-
зуміння слів Учителя: «А вам, хто 
слухає, Я кажу: «Любіть своїх воро-
гів, добро робіть тим, хто ненави-
дить вас. Благословляйте тих, хто 
вас проклинає, і моліться за тих, хто 
кривду вам чинить» (Лк.6:27-28).

Юрій СІПКО



Розмова з Богом

Я відкриваю вічне Боже Слово,
Щоб із Тобою в тиші говорить.
І замовкають всі земні розмови,
Коли Твій голос у душі бринить.

Вслухаюся в мелодію високу,
Її приймаю всім своїм єством
І відчуваю в серці десь глибоко,
Як сповнюється дух мій торжеством.

Душа моя полинула до Тебе,
У небеса, неначе білий птах.
Забулися усі земні потреби,
Лише пісні хваління на устах.

Тяжіння до землі не відчуваю,
Не розділяє нас уже межа,
І Дух Святий на крилах підіймає —
З Тобою поєдналася душа.     

Берег любові

Людська душа так прагне теплоти,
Бо ж створена для вічної любові.
Її згубила. В морі марноти
Вона шукає берег любий знову.

Та де він, берег сонця і тепла?
Куди не глянь, лиш темрява і холод.
Як віднайти любов у світі зла,
Як втишити душі нестерпний голод?

Та раптом промінь в темряві з’явивсь — 
Прокинулася втрачена надія,
Маленький вогник в серці заяснів:
Невже здійсниться довгождана мрія?

Полинула душа на той маяк,
На заклики вабливі та далекі…
Там берег довгожданий — вірний знак,
Внизу лиш хвиль бурхливий грізний клекіт.

Та промінь несподівано погас…
І вдарилась вона в холодні скелі…
Опам’ятавшись, озирнулась враз:
Де ж тиха пристань, сонячна оселя?

Невже обман, невже лише міраж?..
І знов кругом холодне грізне море…
Куди летіти, душе, о, розваж?
Кому ти виллєш безутішне горе?

Враз морок несподівано розтав —
І сонце освітило пристань тиху.

Хтось перед нею в сяєві стояв…
Це Той, Який беріг її від лиха.

А голос ніжний, лагідний такий
Умить долинув з сяйва неземного…
Як тепло стало від Його руки!
Яка любов в очах іскриться в Нього!

Відчула, як пронизує її
Тепло Господнє і Господня сила,
Наповнює любов’ю до країв —
І знову виростають в неї крила.

Не страшно вже душі у світі зла,
І не страшні тривоги і спокуси,
Бо берег обітований знайшла, 
Де вічне сонце і любов Ісуса.

Скрипка

Немов забута скрипка чарівна,
Що у футлярі в темряві лежала
І мовчки сумувала там сама,
З надією на скрипаля чекала, —
Так я чекала, доки прийде час —
І ніжно серце хтось моє відкриє,
Воно, мов птаха, стрепенеться враз
І оживе заснула в нім надія.
Та несподівано прийшов, Ісусе, Ти,
Торкнувся струн забутих, що мовчали,
Моє любов’ю серце освітив —
І раптом струни серця зазвучали.
Твоя ж я скрипка, ніжний мій скрипаль,
Бери мене, Ісусе, в добрі руки,
Нехай відійде вся земна печаль,
З Тобою хай не буде вже розлуки.
О грай, о грай, хай струни не мовчать,
Новину добру людям сповіщають

Лідія ВУДВУД



І в унісон серця їм зазвучать,
Коли любов небесна їх осяє.
Вона дарує мир і радість всім,
Нікого одиноким не лишає. 
Хто серцем віднайде її своїм —
Його мелодія ніколи не змовкає.

Як довго Тебе я шукала

Як довго Тебе я шукала,
Як довго до Тебе ішла.
Пісні свої іншим співала,
Любов свою іншим несла.

Чекав Ти на мене терпляче,
Ніколи Ти не докоряв,
Ти бачив: душа моя плаче, —
Зі мною Ти разом страждав.

Коли моє серце боліло,
Розбившись об кригу сердець,
Його лікував щиро й сили
Мені додавав мій Отець.
  
Коли в темноті я блукала, 
Верстала дороги сумні
І щастя в цім світі шукала, —
Зорею світив Ти мені.

Прости, мій Ісусе коханий,
Зневірене серце моє.
Не знала я: скарб незрівнянний
Безсмертна любов Твоя є.

Вона мені в темряві — світло, 
У спеку — живе джерело,
Вона, мов лілея, розквітла,
Де лиш попелище було.

Не зможе любові купити
Ніхто за багатства земні, 
Та крові ціну заплатив Ти,
Щоб вічну придбати мені.

Прийдуть жнива

Біжать роки невпинно наші вдаль,
Ми їм услід: «Роки, не поспішайте,
Не кидайте на плечі срібну шаль, 
Погожим днем потішитись нам дайте!»

Та їхній не спинить шалений біг,
Вони — неначе плин ріки гірської,
Крізь урвища і гори шлях проліг,
Життя людське не відає спокою.

Здається, вчора  лиш цвіли  сади
І ніжно усміхались жовті ниви, 
Та осінь вже — пора збирать плоди…
Які вони: чи добрі, чи правдиві?

Хай кожен чесно в серце зазирне!
Що він ростив: кукіль, а чи пшеницю?
Чи добре виплекав, а чи марне,
Чи нива колосом, як золотом, іскриться?

Чи хочемо того ми, а чи ні, 
Нам доведеться перед Богом стати,
І щоб тоді у серця глибині
Нам про шляхи свої не жалкувати.

Тож дорожімо кожним Божим днем —
Бо наближаються жнива Господні.
Які плоди у вічність принесем?
Про них подбаймо, люди, вже сьогодні.

Нехай любов’ю повняться серця
І будуть на добро завжди багаті,
Щоб всім у домі нашого Отця,
У Царстві Божім вічно пробувати.

Поетичне слово



Наукова презентація нового, уні-
кального видання «Слов’янський 
біблійний коментар: сучасна єван-
гельська перспектива» відбулася в 
Києві в жовтні 2016 року. Утім, пе-
редплату книги розпочали ще рік 
тому, хоч ціна видання, прямо ска-
жемо, немаленька. У чому унікаль-
ність цієї книги, ми попросили роз-
повісти секретаря редколегії, канди-
дата історичних наук Михайла Мо-
кієнка.

— Михайле Михайловичу, для 
кого призначена ця книга? Які її пе-
реваги? Скільки вона коштує?

— Цільова аудиторія видання – 
середня ланка місцевих євангель-
ських общин. Мова йде про служи-
телів, проповідників, учителів не-
дільних шкіл, лідерів домашніх груп 
та ін. Тобто для роботи з Комента-
рем не потрібно мати спеціальної 
богословської освіти. Автори уни-
кають складних граматичних кон-
струкцій, незрозумілої термінології, 
надмірного вживання єврейських та 
грецьких слів. У тих місцях, де вони 
все ж наводяться, їх транслітерують 
кирилицею та ґрунтовно поясню-
ють. Тому «Слов’янський біблійний 
коментар» – видання для східно-
європейського обивателя, а не для 
людей з особливим рівнем пізнан-
ня. Він стане в пригоді для домаш-
нього вивчення Біблії, підготовки 
до проповіді, біблійного уроку та ін-

ших потреб. Доступність видання не 
означає, що воно примітивне. Ко-
ментар, завдяки своїй оригінальній 
концепції, буде цікавим й для бого-
словів, викладачів, студентів. Відгу-
ки, які ми отримуємо, підтверджу-
ють це. Коментар має 1840 сторінок 
і коштує 1000 гривень. Якщо замов-
ляти 20 штук, ціна складе 600 гри-
вень за примірник.

Це перший однотомний Ко-
ментар на всі канонічні книги Свя-
щенного Писання, написаний 
східнослов’янськими авторами за 
останні сто років. Автори тлумачать 
біблійний текст виключно з позиції 
євангельського богослов’я. Текст ви-
дання віддзеркалює сучасний схід-
ноєвропейський контекст, пропо-
нуючи читачу орієнтири для прак-
тичного застосування Біблії. Це не 
готові відповіді на всі питання, а 
спрямовуючі, які мотивують хрис-
тиянина до глибокого самостійного 
переосмислення сучасності у світлі 
Божого Слова.

Текст Коментаря розділено не за 
віршами, а за завершеними фраг-
ментами, що створює цілісність у 
сприйнятті Біблії. У виданні також 
представленно 84 богословсько-
аналітичні статті на гострі богослов-
ські, еклезіологічні та соціальні те-
ми для сучасного слов’янина. Зага-
лом, пояснення уривку, його літе-
ратурно-богословське осмислення 

й практичне застосування, а також 
статті повинні сприяти перетворен-
ню світогляду й цінностей читачів, 
розумінню й застосуванню біблій-
ного тексту.    

— Зазначається, що над видан-
ням працювало 94 автори з десяти 
країн, представники різних конфе-
сій. Скільки авторів із церков ХВЄ? 
Скільки часу та зусиль пішло на цю 
роботу?

— Варто відзначити, що всі авто-
ри Коментаря — євангельські хрис-
тияни. Так, вони належать до різ-
них церков, теологічних традицій, 
відбивають до певної міри сучасне 
євангельське розмаїття. Утім, авто-
ри поєднані не догматикою, а мі-
сією показати  актуальність Біблії 
для сучасного східного слов’янина,  
можливість практичного втілення 
Слова в ХХІ ст.

Церкви ХВЄ в проекті представ-
ляло 22 автори з декількох країн, 
троє з десяти членів Редколегії — 
служителі п’ятидесятницьких об-
щин. Вони приблизно віддзерка-
лили стан розвитку біблеїстики в 
п’ятидесятницькому середовищі. У 
цій царині нам є куди розвиватися.

Перші потуги в напрямку форму-
вання концепції проекту були здій-
снені в 2008 році, але стаціонарна 
робота Редколегії почалася в 2011 
році. Текст писався, коригувався, ре-
дагувався, верстався протягом май-
же п’яти років.

— Ви, мабуть, уже отримали 
відгуки, які вони?

— Продаж коментаря розпо-
чався ще за 8 місяців до презента-
ції. До початку презентації майже 
половина видання в Україні (пара-
лельно Коментар було надруковано 
в Росії) вже було замовлено та пе-
редплачено. На сьогодні розкупле-
но 80% тиражу. Перші відгуки про 
«Слов’янський біблійний коментар» 
дуже позитивні. Це не випадково, 
враховуючи рівень підготовки та по-
свячення авторів і членів Редколегії, 
а основне — Боже керування в пра-
ці. Ураховуючи, що це перше видан-
ня, природно, що є окремі недоліки 
та зауваження. Вони більше стосу-
ються зовнішнього оформлення ви-
дання. 

За кілька місяців після виходу з друку «Слов’янського 
біблійного коментаря» люди розкупили 80% тиражу



Представники конфесій розгля-
нули план спільної роботи в соці-
альній сфері на найближчий період 
та запланували провести Всеукраїн-
ську ходу на захист дітей та сім’ї.

Про це йшлося під час засідан-
ня Секретаріату Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій 1 бе-
резня, яке відбулося під головуван-
ням першого заступника старшого 
єпископа ЦХВЄУ Миколи Синюка, 

повідомляє Інститут релігійної сво-
боди.

Про діяльність Комісії ВРЦіРО з 
питань соціального служіння роз-
повів о. Сергій Дмитрієв, свяще-
ник УПЦ Київського Патріархату. Він 
представив інформацію про спільну 
міжконфесійну діяльність Комісії в 
різних аспектах соціального служін-
ня в Україні, а також озвучив плани 

роботи Комісії на майбутнє.
Секретаріат ВРЦіРО створив орг-

комітет із підготовки до проведення 
Всеукраїнської ходи на захист дітей 
та сім’ї, яку планується провести в 
Києві на початку червня. Очікується, 
що захід буде більш масштабним, 
ніж минулого року.

Представники конфесій також 
обговорили з участю директора Де-
партаменту в справах релігій та на-
ціональностей Мінкультури Андрія 
Юраша поточну ситуацію у сфері 
державно-конфесійних відносин та 
законопроекти, що стосуються сво-
боди віросповідання та суспільної 
моралі.

Запрошені на засідання пред-
ставники міжнародної громад-
ської організації «Transparency 
International» поділилися власним 
досвідом роботи щодо подолання 
явища корупції в суспільстві. Ця зу-
стріч стала реакцією Ради Церков 
на відкритого листа цієї організації 
із закликом до співпраці.

Секретаріат ВРЦіРО також за-
планував зустріч із представника-
ми Польської екуменічної ради. Про 
її діяльність  присутніх інформував 
священик УГКЦ о. Ігор Шабан.

Всеукраїнська Рада Церков розпочала підготовку до 
Дня сім’ї

Підготовка до Національного 
дня молитви за Україну 

17 лютого в приміщенні Української Євангельської 
Теологічної Семінарії відбулася зустріч Духовної Ради 
Національного дня молитви за Україну. До складу Ду-
ховної Ради увійшли єпископи та керівники декількох 
найбільших церковних об’єднань України. На цій зу-
стрічі обговорювали програму Національного дня мо-
литви, склад промовців, що будуть вести молитву ко-
жен за обраним напрямком, ще низка організаційних 
питань. Але основним питанням на порядку денному 
була підготовка до загальної зустрічі регіональних пас-
торів місцевих церков Києва та області.

Дату зустрічі призначено на 24 березня 2017 року. 
Час та місце проведення зустрічі буде узгоджено та по-
відомлено місцевим церквам через представників у 
робочому комітеті. Передбачається, що на зустрічі до 
пасторів звернуться єпископи зі складу Духовної Ра-
ди, а також планується, що буде присутній міжнарод-
ний євангеліст із Великобританії Девід Хасавей. За під-
тримки його служіння, Національний день молитви за 
Україну відбувається вже другий рік поспіль. Тож осно-
вна мета цієї зустрічі – надати якомога більше інформа-

ції про Національний день молитви за Україну, закли-
кати пасторів мотивувати віруючих узяти участь у мо-
литві особисто 27 травня 2017 року в київському Палаці 
спорту або в місцевих церквах, там, де це буде органі-
зовано. 

Закликаємо всіх підтримати Національний день мо-
литви за Україну, поширювати інформацію про сам за-
хід та особисто приєднатися до молитовного єднання, і 
хай Бог благословить Україну!



10 лютого у приміщені Україн-
ського Біблійного товариства два 
десятки людей уважно слідкували 
за жестами молодої білявої пере-
кладачки. Тут відбувалося редак-
ційне оцінювання перекладу Свя-
тої Євангелії від Марка жестовою 
мовою глухих. Це історична подія 
для служителів профільного відділу 
ЦХВЄУ, до якої вони готувалися пів-
тора року. 

Відеоматеріали, які планується 
презентувати для широкого зага-

вавшись хвилин 10-15, глухі люди 
починають розуміти один одного.  
Порядок слів у реченні буває таким, 
що чуючим людям при дослівному 
перекладі взагалі важко зрозуміти, 
про що йдеться». За словами Павла 
Олександровича, команду перекла-
дачів найперше цікавило, як сприй-
мають підготовлений матеріал глухі 
люди. Служителі провели деталь-
ний аналіз зауважень і пропозицій, 
за результатами якого й затвердили 
порядок жестів.

Адже емоційність дуже важлива 
при використанні ЖМ: те, що ми мо-
жемо передати інтонацією голосу, 
глухі люди компенсують виразністю 
жестів та емоціями.

Позицію  богословів під час оці-
нювання представили завідувач 
відділу освіти Віктор Вознюк та рек-
тор Київського біблійного інститу-
ту Сергій Манелюк. Участь у роботі 
взяли також Генеральний секретар 
УБТ, єпископ Олександр Бабійчук та 
старший єпископ ЦХВЄУ Михайло 
Паночко.

Михайло Степанович закликаю-
чи присутніх до молитви, зокрема 
зазначив: «Ми віримо, що сьогод-
нішня подія від Бога, бо Євангелію 
мають почути всі народи. Вона вже 
перекладена на сотні мов, є пере-
клад для незрячих, і ми дуже хотіли 
б, щоб глухі люди теж могли почути 
Слово Боже своїм серцем. Найбіль-
ший дефіцит у людей — це дефіцит 
любові, взаєморозуміння, милосер-
дя, доброти і, власне, Євангелія цьо-
го й вчить», — наголосив старший 
єпископ.

Одним із основних критеріїв у 
підборі кандидатур для проекту бу-
ла їхня духовна зрілість: «Ми під-
бирали перекладачів, які, на нашу 
думку, у подальшому не загордять-
ся й не підуть із церкви. Це пере-
важно люди з віруючих сімей, які 
твердо стоять у Господі. Саме з та-
ких мотивів узяли не одного, а кіль-
ка перекладачів», — розповів Павло 
Смаль.

Євангелію від Марка жестовою мовою 
готують служителі відділу праці з глухими при ЦХВЄУ

лу в березні-квітні цього року, пре-
тендують на унікальність принай-
мні з двох причин. По-перше, мова 
йде про перший переклад калько-
ваною жестовою мовою (для слабо-
чуючих людей) частини україномов-
ної Біблії за редакцією митрополита 
Іларіона, проф. Івана Огієнка. По-
друге, це перший на пострадянсько-
му просторі переклад Євангелії жес-
товою мовою (для глухих), у редагу-
ванні якого беруть експерти сурдо-
перекладу.

Що це за переклад, нам розпо-
вів завідувач відділу праці з глухими 
при ЦХВЄУ Павло Смаль: «Калько-
вана жестова мова (КЖМ) — це до-
слівний переклад: як написано, так 
і перекладаємо. Вона доступна на-
самперед для слабочуючих людей, 
у яких сприйняття світу наближене 
до людей без вад слуху. Що ж до 
глухих людей, то в них є своя жесто-
ва мова (ЖМ), яка відрізняється від 
будь-якої іншої і якнайкраще пере-
дає глухій людині зміст написаного. 
Цікаво, що в Україні та, наприклад, 
у США — жести різні, але поспілку-

Участь у редакційному оціню-
ванні взяли голова центрально-
го правління УТОГ Ірина Чепчина, 
президент громадської організації 
«Об’єднання нечуючих педагогів» 
Наталія Каменська та науковий спів-
робітник  лабораторії жестової мо-
ви Інституту спеціальної підготовки 
АПН України, кандидат педагогічних 
наук Наталя Адам’юк. Вони високо 
оцінили рівень підготовки перекла-
дачів-християн, однак усе-таки від-
хили декілька кандидатур, указав-
ши на їхню недостатню емоційність. 



1 лютого 2017 року в київській 
церкві «Філадельфія» в рамках Тиж-
ня молитов за мир і єдність хрис-
тиян відбулася міжконфесійна мо-
литва.  У ній взяли участь глави й 
представники євангельських союзів 
ЦХВЄУ, СВЦ ХЄВ, ОЦ ЄХБ, а також 
представники лютеранських цер-
ков із Латвії й України та УГКЦ.

Зібрання почалося спільною 
молитвою, до якої закликав стар-
ший пресвітер Київського міського 
об’єднання ЦХВЄУ Анатолій Коза-
чок. Після цього кожен із священ-
нослужителів мав слово до при-
сутніх. Усі проповіді мали спільний 
акцент на тому, що події останніх 
років значно згуртували християн 
різних конфесій в Україні. І це є в 
планах Божих.

«Добре жити братам разом, це 
як олива…» — розпочав своє слово 
представник Союзу Вільних Церков 
ХЄВ Дмитро Булах. Він проповіду-
вав із Євангелії від Матвія, 22.

Старший пресвітер ОЦЄХБ  м. 
Києва та Київської області  Михай-
ло Андрашко закликав помолити-
ся, щоб нам мати правильне свід-
чення, на яке небо відкривається. 
«Щоб дати людям свідчення, май-
мо любов між собою, як учив Хрис-
тос», — наголосив проповідник.

Центральну проповідь сказав 

предстоятель УГКЦ Святослав Шев-
чук. Він  попросив присутніх замис-
литися над сутністю Духа Святого: 
«Якщо ми сьогодні хочемо правиль-
но молитися, хто нас навчить? Дух 
Святий!» На переконання промов-
ця, молитися за єдність між христи-
янами — означає пізнати, якого во-
ни Духа. «Немає такої справжньої 
молитви за єдність, за єдність між 
чоловіком і жінкою в подружжі, за 
єдність усередині церковної спіль-
ноти, за єдність між християнськи-
ми спільнотами, єдність у всьому 
людському роді, як та єдність, яку 
подає Дух Святий, бо Він є Духом 
сопричастя», — наголосив духо-
вний лідер греко-католиків.

Між проповідями присутні слу-
хали чудовий спів Анастасії Яценко 
та групи прославлення церкви «Фі-
ладельфія».

Завершальне слово сказав стар-
ший єпископ ЦХВЄУ Михайло Па-
ночко, який проповідував на тему 
«Ось Агнець Божий, що на себе гріх 
світу бере» (Ів.1:29). Після цього 
Михайло Степанович повів присут-
ніх у молитві.  Священнослужите-
лі разом просили благословення й 
миру Батьківщині та дякували Бого-
ві за чудову можливість спілкуван-
ня з братами з інших церков.

Глави конфесій молилися за мир та єдність 
християн в Україні

Члени Правління ЦХВЄУ 
провели зустріч із 

правлінням РЦ ХВЄ 
у Білорусі

З 10 до 12 січня 2017 року в 
м. Мінську (Білорусь), у домі мо-
литви церкви християн віри єван-
гельської «Благодать», відбула-
ся зустріч членів правління двох 
братств — українського, на чолі 
зі старшим єпископом Михайлом 
Паночком, та  російського, на чолі 
з начальствуючим єпископом Еду-
ардом Грабовенком. Там же про-
йшло чергове засідання Міжна-
родної Асамблеї ХВЄ. 

«Під час зустрічі правлінь ми 
поінформували російських бра-
тів про життя й діяльність братер-
ства ХВЄ в Україні, про наші плани 
та реалізацію проектів R500 і «400 
церков за п’ять років». Це свід-
чення свободи, яку ми маємо для 
проповіді Євангелії», — розповів 
Михайло Паночко. За його слова-
ми,  це була перша така зустріч від 
початку інформаційної війни між 
нашими державами.

«Російські брати розповіли про 
духовну атмосферу у своїй країні. 
На жаль, вони не можуть  похва-
литись такою ж свободою, однак 
церква Христова живе й розвива-
ється», — зазначив старший єпис-
коп.

Учасниками засідання МАЦХВЄ 
від України були єпископи Михай-
ло Паночко та Микола Синюк.



У 2017 році весь християнський світ відзначає 
500-річчя від початку масштабного духовного відро-
дження, яке назавжди змінило хід історії. Початком Ре-
формації прийнято вважати виступ німецького ченця 
Мартіна Лютера 31 жовтня 1517 року, який у цей день 
прибив своїх 95 тез до брами собору у Віттенберзі. Со-
ціальні явища, породжені Реформацією, — одні з най-
більш впливових в історії людства. Західна цивілізація 
немислима без здобутків Реформації; до них можуть 
долучитися й українці.

Наше завдання — перетворити теперішні можливос-
ті на справжній громадський рух, познайомити україн-
ців із життєвими цінностями Реформації, закликати до 
оновлення всіх сторін особистого й суспільного життя 
згідно з біблійними принципами.

Знайомимо вас із анонсом науково-просвітницьких 
заходів R500, а також із деякими подіями, що вже від-

30 березня в Рівненській обласній науковій бібліоте-
ці відбудуться Пеші студентські краєзнавчі читання «Пе-
редумови та причини зародження й розвитку протес-
тантських громад у Рівненській області».

3-4 квітня в Києві відбудеться конференція «Як про-
тестанти втратили Реформацію?» Основний промовець 
конференції — доктор Пітер Лайтхарт.

19-20 квітня в Українському гуманітарному інституті 
(м. Буча Київської області) відбудеться Міжнародна на-
уково-практична конференція «Богословські, філософ-
ські, економічні та освітні аспекти реформаційних про-
цесів у Європі: минуле й сьогодення». 

27–28 квітня на базі історичного факультету Терно-
пільського національного педагогічного університету 
імені В. Гнатюка відбудеться IV Всеукраїнська науково-
практична конференція «Протестантські церкви в кон-
тексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій 
(до 500-ліття Реформації)».

16 травня у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній 
академії відбудеться міжвузівська науково-практична 
конференція «Вплив ідей Реформації на розвиток сучас-
ної освіти й педагогічної науки».

26 травня в м. Києві на базі Інституту міжнародних 
відносин відбудеться Міжнародна науково-практична 
конференція «Вплив Реформації на державотворення 
та економічний розвиток: уроки для України». 

Наступний номер «Благовісника» буде присвячений 
500-літньому ювілею Реформації.

Читайте матеріали про різні аспекти Реформації, 
про те, що цінного ми, християни ХХІ століття, можемо узяти з уроків історії, 

 чи потрібна і чи можлива реформація в сучасній Церкві. 

булися (на фото). Детальнішу інфор-
мацію ви можете знайти на сайті 
r500.ua.

Анонс:
25 березня в церкві «Філадель-

фія» (м. Київ) відбудеться перший 
модуль Школи Реформації, мета 
якої — підготовка для реалізації різ-
номанітних проектів протягом 2017 
року. Заняття секцій вестимуть хрис-
тиянські лідери та експерти, які ма-
ють досвід проведення успішних 
проектів у конкретних сферах. 

29 березня в Полтавській дер-
жавній аграрній академії відбудеть-
ся Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Епоха Реформації та 
сучасна Україна». 






