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Тема номера

Жодне живе творіння, крім людини, не наділене даром 
усвідомленого мовлення. За спостереженнями вчених, тва-
рини певним чином можуть передавати потрібну інформацію 
одне одному. Але спілкуватися так, як спілкуються люди, не 
може ніхто. Це унікальний дар, даний Богом для нас. Але ми 
настільки звикли до спілкування, що цей Божий дар ми сприй-
маємо як щось звичне. 

Хочу акцентувати увагу на значенні наших слів, хочу моти-
вувати всіх нас говорити добрі слова не лише один одному, а 
й самому собі.

Ростислав МУРАХ

4

Сила слова

Мартін Лютер Кінг на «Марші на Вашингтон», 
де він проголосив свою знамениту промову 

«У мене є мрія», 1963 р.



Часто від того, що говорять на-
ші уста, залежать життєво важливі 
речі, тому що «смерть і життя — у 
владі язика». У притчі про сіяча Ісус 
Христос порівнює слово з насінням, 
а наші серця з різними типами ґрун-
ту, у який потрапляє зерно-слово 
(див. Мт.13). Якщо у наші серця сі-
ється добре зерно, то є ймовірність, 
що добре зерно й проросте. Якщо 
зерно недобре, то воно також може 
прорости залежно від того, на який 
ґрунт упаде.

Скажи мені щось — і я скажу,
 хто ти

Ми можемо пізнати людину, по-
чувши, про що вона говорить. Пло-
ди її життя побачимо не одразу, 
хоч Писання каже, що ми пізнаємо 
людей за їхніми ділами та плода-
ми. Але іноді навіть не варто чекати 
плодів, бо й без них визначимо сут-
ність людини, почувши її мову. Ісус 
каже: «Роде зміїний! Як ви можете 
мовити добре, бувши злі? Бо чим 
серце наповнене, те говорять уста» 
(Мт.12:34).

Думаю, не раз ми стикалися із 
ситуацією, коли хтось каже: «Ой, ви-
бач, вирвалося…» Що це означає? 
А те, що воно було там, усередині, і 
його настільки там багато, що немає 
змоги стримати — воно саме вири-
вається назовні. Але якщо духовне 
наповнення людини в порядку, то 
навіть коли щось і виривається — 
воно тільки добре. Наприклад, брат 
вдарив себе молотком по пальцю 
і вигукує: «Алілуя!» Тобто те, що є 
в серці, виходить і назовні навіть в 
кульмінаційні моменти, коли ми не 
можемо контролювати своїх емо-
цій. У такі миті ви самі можете пере-
вірити себе, аналізуючи ті слова, які 
вилетіли з ваших уст.

Також те, про що ми говоримо, 
свідчить про наш рівень. Люди ви-
сокого рівня обговорюють ідеї, лю-
ди середнього рівня — працю, пла-
ни, люди низького рівня обговорю-
ють людей. Нам не дано права да-
вати оцінку іншим людям, але ми 
маємо право говорити про вчинки.

Уміння контролювати свої уста 
— це показник досконалості люди-
ни (див. Як.3:2-4). «Ми всі багато 
помиляємося, — каже апостол Яків, 
— але той спроможний приборкати 

все тіло, хто не помиляється у сло-
ві». Якщо проаналізувати те, на чо-
му ми найчастіше спотикаємося, то 
це не будуть якісь дії, найімовір-
ніше це будуть порожні розмови, 
безглузді жарти, після яких ми від-
чуваємо себе спустошеними й не 
відчуваємо в собі молитовного на-
повнення. Це плітки, це обмови чи 
перенесення непотрібної інформа-
ції про інших, що руйнує нас самих. 
Як пастор, я зауважив, що люди, які 
приходять на душпастирську бесі-
ду, найчастіше каються в гріхах, які 
пов’язані з їхнім язиком. І, здавало-
ся б, те, що виходить з наших уст, 
залежить виняткового від нас. Во-
но не залежить від економічної чи 
політичної ситуації або від якихось 
зовнішніх обставин. Проте нам важ-
ко контролювати за цим, хоча Бог у 
нашому тілі поставив аж два замки 
для нашого язика — губи і зуби. То-
му хай Бог допоможе нам навчити-
ся користуватися цими замками й 
тримати наші уста під контролем, 
щоб ми говорили тільки те, що до-
бре, і тільки те, що на збудування.

Що може слово?
Апостол Яків порівнює наш язик 

із маленьким стерном, яке управляє 
великим кораблем. Так само і язик 
— куди він поверне людину, туди й 
потече плин людського життя. 

Словами ми відновлюємо сто-
сунки з ближніми. Я думаю, у кож-
ного виникали непорозуміння з 
кимсь із оточуючих людей. І не за-
вжди цей розлад можна було вирів-
няти якимись вчинками. Найчастіше 
нам доводиться приходити й гово-
рити з цією людиною. Ми просимо 
вибачення в неї, миримося. Текст 
Слова Божого так говорить про це: 
«А коли прогрішиться твій брат про-
ти тебе, іди й йому викажи поміж 
тобою та ним самим; як тебе він 
послухає, ти придбав свого брата» 
(Мт.18:15). Те ж саме слід робити, 
коли ти приносиш жертву до жер-
товника й раптом згадуєш, що твій 
брат щось має проти тебе. 

Словами ми виправляємо те, чо-
го неможливо виправити чи повер-
нути. За допомогою слів ми можемо 
каятися у своїх провинах та гріхах, 
наслідки яких неможливо виправи-
ти чи змінити іншим способом. Тоді 

ми приходимо в молитві до Бога й 
просимо, щоб Він простив нас, щоб 
те недобре, яке ми посіяли своїми 
вчинками, не зросло. І робимо це, 
звісно ж, за допомогою слів. Тобто 
словами ми вирішуємо багато пи-
тань у духовному світі. Отже, наша 
мова — це не лише Божий дар, це 
інструмент, за допомогою якого ми 
можемо багато чого. Апостол Іван 
писав: «Коли ми свої гріхи визнає-
мо, то Він вірний та праведний, щоб 
гріхи нам простити, та очистити нас 
від неправди всілякої» (1Ів.1:9). Це 
Божа обітниця, це Божий закон. І ми 
запускаємо в дію цей закон за допо-
могою своїх уст, просячи прощення 
в Господа.

Відповідальність за слова
Ми відповідаємо за кожне ска-

зане слово. Ісус Христос говорить: 
«Кажу ж вам, що за кожне слово 
пусте, яке скажуть люди, дадуть во-
ни відповідь судного дня! Бо зо слів 
своїх будеш виправданий, і зо слів 
своїх будеш засуджений» (Мт.12:36-
37). «…Хто скаже на брата свого: 
рака, підпадає верховному судові, 
а хто скаже дурний, підпадає геєні 
огненній» (Мт.5:22). 

Дуже часто люди, виправдову-
ючи себе, кажуть: «Та ми під бла-
годаттю, а не під законом». І вони 
сприймають благодать як поблаж-
ливе ставлення Бога до гріха. Але 
це не так. Навпаки — моральні та 
духовні стандарти Нового Запові-
ту підняті набагато вище. Старий 
Заповіт мав три складові — риту-
альну (включала в себе всі пове-
ління щодо релігійного життя), со-
ціальну (регламентувала стосунки 
між людьми) і духовну. І, читаючи 
Писання, ми можемо стикнутися з 
протиріччям, коли написано: «Жод-
на йота не минеться» і «Кінець за-
кону — Христос». Але суть у тому, 
що Ісус Христос поклав кінець риту-
альній частині закону. Тобто доско-
нала жертва Ісуса Христа зробила 
непотрібними всі старозавітні ри-
туали та жертви, бо вони вказували 
на майбутню жертву Христа. Та коли 
прийшов Божий Агнець, то потреба 
в цих прообразах відпала. Соціаль-
ний складник закону ліг в основу за-
конодавств багатьох країн. А духо-
вний складник закону Христом був 



піднятий ще вище. Якщо Старий За-
повіт закликав: «Не вбий!», то Но-
вий Заповіт каже: «Навіть поганого 
слова не скажи!» Якщо в Старому 
Заповіті сказано: «Не чини перелю-
бу!», то в Новому — «Навіть не по-
дивися з пожадливістю!» Якщо Ста-
рий Заповіт каже: «Не пожадай чу-
жого», то Новий закликає: «Віддай 
своє». Тому не думайте, що благо-
дать спонукує дивитися на гріх по-
блажливо й перестає називати грі-
хом те, що називалося гріхом.

Слово, що стало реальністю
Гріх часто починається зі сло-

ва. Зі слова також починається те 
добре, що приходить у наше жит-
тя. Слова мають здатність ставати 
реальністю. Пригадуєте, як сотник 
сказав Ісусові: «Скажи тільки сло-
во — і видужає раб мій!» І я щиро 
бажаю, щоб і наші слова мали таку 
силу.

Як я зауважив, багато великих 
Божих мужів — люди небагатослів-
ні. Коли звучить багато слів, то во-
ни втрачають свою вагу, вони зне-
цінюються. А коли людина говорить 
доречно, вчасно, коли кожне сло-
во виважене й проказане, як сло-
во Боже, — слова мають силу. Тому 
не розпорошуйте силу своїх слів, бо 
там, де багато слів, часто мало си-
ли Божої, а нам вона дуже потрібна. 
Слова Ісу са мали силу. Він говорив 
— і Його слова ставали реальністю.

Ісак благословляє Якова: «І хай 
Бог тобі дасть з роси Неба, і з си-
тості землі, і збіжжя багато й вина 
молодого! Нехай тобі служать наро-
ди, і народи нехай тобі кланяються! 
Будь паном для братів своїх, і нехай 
тобі кланяються сини матері твоєї. 
Хто тебе проклинає — проклятий, 
а хто поблагословить тебе — бла-
гословенний!» (1М.27:28-29). І ці 
батьківські благословення стали ре-
альністю в житті сина.

Слово має силу.
Словом створений світ.
Словом ми спілкуємося.
Словом благословляємо.
Словом виражаємо почуття.
Словом творимо.
Словом зціляємося.
Словом звертаємося до Бога.
Словом спасаємося. 
Навіть така доленосна справа 

нашого життя, як спасіння, зале-
жить від наших уст. «Бо устами ми 
визнаємо Ісуса Господом… і спові-
дуємо для спасіння» (Рим.10:9-10). 
Без слів немає покаяння перед Бо-
гом. Без слів немає примирення. То-
му дуже важливо постійно розмов-
ляти з Богом. Дуже важливо моли-
тися вголос, хоча Бог чує й тихі мо-
литви і знає навіть молитву нашого 
серця. В Анни, матері Самуїла, ли-
ше губи ледь ворушилися, але Бог 
знав її прохання.  Але в Біблії наба-
гато більше описано випадків, коли 
люди з гучним благанням звертали-
ся до Бога — і були почуті Ним.

Практичні рекомендації
Тому я рекомендую молитися 

так, щоб ви самі себе чули, щоб з 
ваших уст звучали слова. Бо слово, 
яке виходить з уст, має силу. Я та-
кож рекомендую вголос читати Бо-
же Слово. Бо коли ми читаємо сло-
во очима й разом із тим чуємо його, 
то це принесе набагато більше ко-
ристі для нас.

Також я дуже рекомендую не 
вживати суржику й простомовних 
слів, а раджу говорити літератур-
ною мовою. Про нецензурну лек-
сику навіть не говорю, бо впевне-
ний, що віруючі люди не вживають 
нецензурної лексики. Повірте, що 
словникового запасу будь-якої мо-
ви достатньо для того, щоб висло-
вити те, що ми хочемо сказати. Да-
вид каже, що в його устах ніколи 
навіть не звучатиме ім’я інших бо-
гів. Настільки серйозно цей чоловік 
ставився до слів, які виходили з йо-
го уст, що він навіть не хотів устами 
своїми промовляти імена тих богів.

Досліджуючи силу слів, вчені 
прийшли до висновку, що вживання 
людиною нецензурних слів впливає 
на неї так, як радіоактивне випромі-
нювання. Це слово руйнує людину 
зсередини. Нецензурна лексика не-
гативно впливає на генетичний код 
того, хто її використовує. Зауважено 
також, що паралізовані люди, які не 
можуть говорити, можуть нецен-
зурно висловлюватися, з чого ро-
блять висновок, що ці слова прохо-
дять іншими каналами, ніж звичай-
на мова. Я мав одного разу зустріч 
з такою людиною. Це був чоловік 
після інсульту, і мене запросили по-

спілкуватися з ним. Будучи паралі-
зованим, чоловік не міг промовити 
жодного слова, але нецензурщину 
вимовляв виразно й чітко.

Вчені проводили один експери-
мент. Вони пророщували насіння у 
воді. Над одним насінням помоли-
лися, над другим не молилися, над 
третім проказали негативні слова, 
а над четвертим прозвучав експре-
сивний матюк. Коли зерно пророс-
ло, то там, де не було жодної ін-
формації, проросло 93% відсотки 
насіння; де помолилися, проросло 
96% насіння; де була груба мова, 
проросло лише 58%; а там, де був 
мат, проросло 49% зерен. З пророс-
лого зерна у воді, над яким звучало 
грубе слово, залишилося живими з 
часом лише 40% паростків; там, де 
був матюк, збереглося лише 15%; а 
там, де була молитва, так і залиши-
лося 96%.

Людина на 80% складається з 
води. Тому дуже важливо, щоб та 
інформація, яку ми говоримо, і та 
інформація, яку ми сприймаємо, 
була доброю, була словами благо-
словення. Пам’ятайте: слова мають 
здатність матеріалізуватися — чи-то 
позитивні, чи негативні. Тому гово-
рімо тільки ті слова, які служать ли-
ше на збудування.

Писання закликає благослов-
ляти. Це слово складається із двох 
слів «благо» і «слово», що означає 
проказувати добрі слова. Біблія за-
кликає благословляти навіть воро-
гів. «Ви чули, що сказано: «Люби 
свого ближнього, і ненавидь свого 
ворога». А Я вам кажу: «Любіть во-
рогів своїх, благословляйте тих, хто 
вас проклинає, творіть добро тим, 
хто ненавидить вас, і моліться за 
тих, хто вас переслідує» (Мт.5:44-
45).

Тож сіймо у своєму житті добрі 
слова, щоб нам зібрати добрі пло-
ди. Дуже цінним у житті є батьків-
ське благословення, благословення 
церкви. Дорожіть і цінуйте, коли вас 
благословляють. Не бійтеся проси-
ти, щоб вас благословила церква, 
ваші батьки чи люди, які цінні для 
вас і для яких ви є цінними. І бла-
гословляйте людей, щоб ваше бла-
гословення проросло і в їхньому, і у 
вашому житті.

1
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Тепер люди дуже часто мають 
справу не тільки з усним словом, 
але і з написаним. У соціальних 
мережах відбувається не менше 
словесних конфліктів, ніж у реаль-
ному житті. У частині свого семіна-
ру «Християнин в епоху Facebook» 
Лео Франк застерігає від непра-
вильної поведінки не тільки язика, 
але й пальців, які приводять у рух 
клавіатуру.

Існує чотири небезпеки, 
пов’язані зі словами — чи-то напи-
саними, чи-то сказаними — яких 
треба остерігатися:

1. Багатослів’я. По-іншому, ба-
лаканина — це коли ми продукує-
мо багато слів. «Не бракує гріха в 
многомовності, а хто стримує гу-
би свої, той розумний» (Пр.10:19). 
Немає різниці — пишеш ти чи го-
вориш. Ісус Христос сказав це ще 
більш радикально: «Кажу ж вам, 
що за кожне слово пусте, яке ска-
жуть люди, дадуть вони відповідь 
судного дня! Бо зо слів своїх будеш 
виправданий і зо слів своїх будеш 
засуджений» (Мт.12:36,37). 

2. Пустослів’я. Якщо багатослів’я 
— це слова, пов’язані між собою, то 
тут — ніби щось говориш, але в то-
му немає ваги, воно пусте. «Стере-
жися ж базікань марних, бо вони ще 
більше провадять до безбожності» 
(2Тим.2:16). «Метою ж наказу є лю-
бов від чистого серця і доброї сові-

сти та нелицемірної віри. Деякі, від-
ступивши від цього, звернулись до 
марнослів'я…» (1Тим.1:5,6).

3. Лихослів’я. Про це написа-
но: «…І гидота, і марнословство 
або жарти, що непристойні вам» 
(Еф.5:4). У різних перекладах тут 
вживаються слова: лихослів’я, смі-
хотворство, брудні жарти, безсо-
ромність, дурні балачки. Це те, чого 
не повинно бути в нашій мові.

4. Злослів’я. Це найгірша небез-
пека — коли люди поширюють пліт-
ки, богохульства, наклепи, заляку-
вання, обмови… Про це сказано в 
Писанні: «…уста їхні повні прокляття 
й гіркоти!» (Рим.3:14). Це написано 
про людей невіруючих, які не зна-
ють Бога.

Як бачимо, назви усіх цих небез-
пек мають у собі компонент «сло-
во». Як же цьому протистояти?

Як не грішити словом 
в інтернеті?

Біблія говорить: «Усе мені можна, 
та не все на пожиток. Усе мені мож-
на, та будує не все!» (1Кор.10:23). 
Говорімо й пишімо так, щоб наші 
слова будували інших. «Дехто го-
ворить — мов коле мечем, язик же 
премудрих — то ліки» (Пр.12:18). Та 
ж сама думка. Будьмо тими людь-
ми, які лікують, приносять мир і до-
бро.

У спілкуванні в Інтернеті дуже 
багато банальності, неперевіреної 
та непідтвердженої інформації й 
відвертої брехні. Хто б міг подумати 
ще кілька років тому, що сьогодні, 
розмовляючи з людиною зі слов’ян, 
уже через кілька хвилин можна бу-
де визначити, читає вона новини на 
сайті «ru» чи на сайті «ua»? Хто міг 
би подумати, що Інтернет може так 
маніпулювати свідомістю людей?

Інтернет нічого не забуває. Кра-
ще тричі подумайте, перш ніж щось 
написати. Перефразувавши відому 
приказку, можна сказати: писання 
— срібло, мовчання — золото!

*  *  *
Спочатку було Слово,
І Слово буде в кінці.
За кожну пусту розмову,
Що ляпасом по щоці,
За руйнівне й сердите,
Що ранить зорі сердець,
Нас праведно буде судити
Слово, як прийде кінець.

Віка Яричевська



Ціна розмитих слів

«Смерть та життя у владі язика, хто ж кохає йо-
го, його плід поїдає» (Пр.18:21).

Ми відповідальні за своє життя, свої вчинки і свої сло-
ва. Відповідальність — це приведення себе у відповід-
ність з умовою, поставленою суспільством чи самою осо-
бою щодо себе. Здатність узяти на себе відповідальність 
є ознакою духовності, яка нелегко дається, бо за неї за-
вжди треба платити ціну.

Зауважив, що люди нині найбільше ігнорують вплив 
слова. Люди звертають увагу на події, вчинки, на політич-
ні процеси чи природні катаклізми — те, що видиме. Але 
менше уваги звертають на те, що говорять. А слово — ду-

же потужний інструмент впливу. У США був випадок, 
коли один чоловік вирішив стрибнути з високого мос-
та й таким способом покінчити з життям. Це побачив 
поліцейський, тихенько підійшов до нього й став із 
ним розмовляти. Вони якийсь час розмовляли біля 
того моста, а потім стрибнули з нього разом. Тобто 
аргументи цього неврівноваженого чоловіка вияви-
лися сильнішими.

Словом можна людину підняти, а можна й убити, 
без крику — звичайним спокійним словом. Думаю, 
що немає на землі людини, яка б ніколи не стражда-
ла від ран, завданих словом.

Віктор ВОЗНЮК



Слово як основа творіння
Потужну силу слова ми бачимо 

в процесі творення світу. У Писан-
ні сказано: «Споконвіку було Сло-
во, а Слово в Бога було, і Бог було 
Слово. Воно в Бога було споконвіку. 
Усе через Нього повстало, і ніщо, що 
повстало, не повстало без Нього» 
(Ів.1:1-3). Є певні умови створення 
матерії, визначені вченими-фізика-
ми. Для того, щоб виникла якась но-
ва матерія, потрібні простір, матері-
ал для її формування (заповнювач), 
енергія, інформація та час. Бог тво-
рив світ, опираючись на це. Спочатку 
Він створив небо й землю — тобто 
простір і матерію-заповнювач. Потім 
Він створив енергію — світло. Усе це 
Він творив за допомогою інформації 
— слова, дотримуючись певних ча-
сових меж — «і був вечір, і був ра-
нок». Якщо уважно прочитати про 
створення світу, то побачимо, що 
ключовим чинником була саме ін-
формація — слово. Без слова буде 
хаос. 

Формування слова
«Слово — найсильніша зброя», 

— зазначив у свій час Аристотель. 
Усім відомі слова Тараса Шевченка: 
«Ну що б, здавалося, слова... / Сло-
ва та голос — більш нічого. / А сер-
це б’ється — ожива, / Як їх почує!.. / 
Знать, од Бога / І голос той, і ті слова 
/ Ідуть меж люди!»

Іван Франко про слово сказав 
так: «Якби ти знав, як много важить 
слово, / Одно сердечне, теплеє слів-
це! / Глибокі рани серця як чудово / 
Вигоює — якби ти знав оце!»

Отже, слово — це потужний ін-
струмент. Звідки ж воно походить 
і як діє? Якби з приміщення, де ми 
перебуваємо, чи з довкілля, у яко-
му живемо, забрати все повітря, ми 
б не могли чути звуків, навіть якщо 
б голосно кричали один до одно-
го. Але не наявність повітря творить 
слово. Слово виникає завдяки функ-
ціонуванню в нашому тілі відповід-
них органів, проте й не вони творять 
його. Ці органи лише допомагають 
це слово відтворити. Слово наро-
джується в нашому мисленні. Для 
позначення місця, де виникає сло-
во, в Писанні часто використовуєть-
ся слово «серце». Воно вживається 
в переносному значенні — як осере-
док духовного світу людини. І слово, 

яке ми хочемо вимовити, зароджу-
ється саме там. Із внутрішнього ду-
ховного осередку слово, яке хочемо 
проказати, завдяки певним імпуль-
сам прямує в мозок, де сигнал одя-
гається у форму вираження відпо-
відно до мови, якою володіє люди-
на. І, зрештою, ми чуємо слово, яке 
фізично всього лише коливання по-
вітря. Звісно, процеси від виникнен-
ня слова в серці до його промовлян-
ня відбуваються миттєво, проте ми 
повинні навчитися контролювати 
їх. Тому що слова, які походять з на-
шого серця, проникають через слух і 
мовний центр у мозку в серце люди-
ни, до якої ми звертаємося, і викли-
кають певну реакцію.

Уявіть собі, щоб до вас підійшов 
хірург і сказав: «Чи можна, я акурат-
но розріжу твої груди й подивлюся 
на серце?» Ця пропозиція видалася 
б нам безумством. Але як багато лю-
дей дозволяють собі, не беручи на 
себе відповідальності за своє слово, 
ранити серця інших людей!

Розмиті кордони в комунікації
Немало людей отримують сер-

дечні рани тільки тому, що руйну-
ються межі у сфері мовлення. Є пев-
ні межі в будь-якій сфері, перетина-
ти які небезпечно для здоров’я та 
й іноді для життя. Кордони та межі 
створені Богом. Він обмежив море й 
сушу, день і ніч. Він установив пев-
ні правила для життя та спілкуван-
ня між людьми. Є, на жаль, віруючі 
люди, які не зважають на кордони й 
вважають, що так краще для них. Але 
ніколи в історії людства Бог не вико-
ристовував, не використовує і не бу-
де використовувати «відв’язаних» 
людей, які брикають без жодних об-
межень.

Які ж є обмеження в комуніка-
ції? Уявіть собі двох людей, які спіл-
куються. У певну мить один передає 
інформацію, а інший її сприймає. 
Проте на дорозі цієї передачі є пере-
шкоди, які можуть заважати точнос-
ті передавання інформації. Ці пере-
шкоди беруть початок від гріховної 
адамової природи і є в кожному з 
нас: і в тому, хто передає інформа-
цію, і в тому, хто її приймає. Сприй-
мання інформації також залежить 
від різних обставин і ситуацій, а та-
кож від стану людей.

Утім, є явні зловживання, коли 

той, хто доносить інформацію, явно 
перетинає окреслені межі. Одним із 
зловживань є маніпуляція — непо-
мітний вплив, що полягає у прихову-
ванні чи спотворенні інформації для 
досягнення певних особистих цілей, 
які невідомі тому, хто сприймає ін-
формацію.

Поспішність — це ще одне зло-
вживання. Іноді людина може ви-
словити інформацію поспішно, не 
проаналізувавши й не опрацював-
ши її. Поспішність може призвести 
до розмитості інформації, відсутнос-
ті в ній конкретики або ж до спотво-
рення фактів. Відомий дуже цікавий 
випадок, який передував падінню 
Берлінської стіни в 1989 році. По-
літики домовилися розпочати цей 
процес і на документі вказали, що 
робити це потрібно негайно. Рішен-
ня стосувалося не населення, а пе-
редусім державних служб, яким цей 
лист був адресований. Проте ново-
призначений секретар із питань ін-
формації Гюнтер Шабовскі непра-
вильно витлумачив слово «негай-
но» на відповідному документі. І у 
своєму першому публічному виступі 
9 листопада 1989 року під час прес-
конференції в прямій трансляції по 
телебаченню НДР зачитав повідо-
млення про новий вільний порядок 
виїзду громадян НДР за кордон. На 
питання британського кореспонден-
та, коли нові правила наберуть чин-
ності, Шабовскі відповів: «Негайно». 
Новина призвела до того, що через 
кілька годин до пропускних пунктів 
через Берлінську стіну попрямува-
ли тисячі берлінців і зажадали їх від-
крити. Зрештою, начальник одного 
з пунктів, підполковник Егер, від-
дав наказ не перешкоджати демон-
странтам і пропустити їх. Тоді мані-
фестанти відразу розпочали стихій-
ний демонтаж невеликих ділянок 
муру. Так відбулося так зване падін-
ня Берлінської стіни. Отак поспіш-
ність у словах може привести до не-
сподіваних ситуацій.

Ще однією передумовою для 
розмитості кордонів є непоінформо-
ваність. Хай Господь по-особливому 
береже служителів, які стоять за ка-
федрою. Застерігаю вас: ніколи не 
передавайте неперевіреної інфор-
мації, бо можна потрапити в халепу 
одразу ж на місці.

Відсутність мотивації також при-



зводить до розмитості кордонів. 
Людина може володіти інформа-
цією, але, не маючи правильної мо-
тивації, може донести цю інформа-
цію нечітко й тим самим не заохо-
тити інших.

Злість  чи боязливість можуть 
розмити інформацію, спотворити її 
або ж зовсім не донести до слухача.

Отже, та інформація, яку ми хо-
чемо донести до інших, може бути 
спотвореною через безліч факторів. 

Розмитість при сприйнятті інфор-
мації

Сприйняття інформації відбува-
ється через певні фільтри, які мо-
жуть спотворити її. Серед них: кри-
тичність, нездатність зрозуміти, 
неправильне сприйняття мотивів 
мовця і змісту його слів. Правиль-
но зрозуміти іншу людину заважає 
втомленість, зайнятість, упертість, 
відсутність любові. Тож  навіть та ін-
формація, яка була подана правиль-
но, спотворюється тими, хто сприй-
має її, що викликає неправильний 
зворотній зв’язок між тими, хто ве-
де бесіду.

Фактори комунікації
Чи ж легко взяти відповідаль-

ність за слова, які проходять такий 
складний маршрут, перш ніж на 
них правильно відреагують? Проте 
дуже важливо цю відповідальність 
взяти. Для цього потрібно пам’ятати 
чотири  основні фактори спілкуван-
ня, які слід враховувати:

1. Якщо ви щось сказали, то це не 
означає, що вас почули.

2. Якщо вас почули, то це не 
означає, що вас зрозуміли.

3. Якщо вас зрозуміли, то це не 
значить, що з вами погодилися.

4. Якщо з вами погодилися, то це 
не гарантує того, що так діятимуть.

Це реалії, з якими не раз доводи-
лося стикатися кожному з нас.

Біблійні поради щодо нашого мов-
лення

Писання закликає нас бути не-
багатослівними. «Не бракує гріха в 
многомовності, а хто стримує губи 
свої, той розумний» (Пр.10:19). Щоб 
бути зрозумілим, треба вчитися ви-
словлюватися лаконічно. Лаконічні 
висловлювання більш обдумані й 
точні. Одного проповідника запита-

ли, скільки йому потрібно часу, щоб 
підготуватися до 15-хвилинної про-
повіді. Він відповів: «Як мінімум, 
декілька годин». — «А до півтораго-
динної проповіді?» — «Я вже можу 
проповідувати».

Досконалість мовлення перед-
бачає самоконтроль: «Бо багато ми 
всі помиляємось. Коли хто не поми-
ляється в слові, то це муж доскона-
лий, спроможний приборкувати й 
усе тіло» (Як.3:2). Тобто така люди-
на бере на себе відповідальність за 
свої слова.

У наших словах не має бути лу-
кавства. Ми повинні бути послідов-
ними в слові. «Ваше ж слово хай бу-
де: так-так, ні-ні. А що більше над 
це, то те від лукавого» (Мт.5:37). 
Я не маю на увазі, що ми повинні 
спілкуватися лише за допомогою 
слів «так» або «ні», хоча є люди, які 
таким способом спілкуються. Цей 
уривок Писання говорить про кон-
кретику наших слів і закликає, щоб 
у наших словах не було розмитості.

Ми повинні пильнувати, щоб на-
ші слова не були порожніми. «Кажу 
ж вам, що за кожне слово пусте, яке 
скажуть люди, дадуть вони відпо-
відь судного дня!» (Мт.12:36). Я ду-
маю, що кожен із нас може згадати 
порожні моменти зі свого життя. Ми 
б хотіли повернутися туди й напо-
внити їх змістом, але час втрачено. 
І порожнє життя часто є плодом пус-
тих слів. Нині багато людей тратять 
свій час у різних чатах. Слово «чат» у 
перекладі з англійської означає «ба-
зікання», «балаканина». Марнуючи 
час за пустими балачками, ми впус-
каємо порожнечу у своє серце.

Писання нас застерігає від лю-
дей, які говорять облесливі слова: 
«І в зажерливості вони будуть лови-
ти вас словами облесними. Суд на 
них віддавна не бариться, а їхня за-
гибель не дрімає!» (2Петр.2:3). Ни-
ні ми стикаємося з різними людьми, 
які пропонують нам різноманітний 
духовний продукт. Зверніть увагу, 
будь ласка, на тональність, із якою 
звертаються ці люди до вас. Час-
то за допомогою облесливого тону 
розмивається істина. А потім пропо-
нується альтернативний продукт.

Серйозною проблемою є вжи-
вання нецензурної лексики. «Нехай 
жодне слово гниле не виходить із 
уст ваших, але тільки таке, що добре 

на потрібне збудування, щоб во-
но подало благодать тим, хто чує» 
(Еф.4:29). Віруючі люди можуть не 
вживати брутальних нецензурних 
слів, проте український народ на-
стільки креативний, що він вигадав 
замінники цих слів. Але ж їх про-
мовляння викликає той самий дух.

Наслідки розмитості в словах
Ціною розмитих слів є гріхопа-

діння. Пригадайте перше гріхопа-
діння, коли диявол сказав Єві: «Чи 
правду сказав Бог?.. Ні, не помре-
те…» Це розмиті слова, які призвели 
до гріха. Гріхопадіння у свою чергу 
веде до ще більшої розмитості ви-
словлювань. Каїн, який вбив Авеля, 
відповів Богові доволі розмитими 
висловлюваннями, у яких не було 
розкаяння, а лише запеклість.

Ще одним наслідком розмитос-
ті в словах є зрада. «Радуйся, раві», 
— сказав Юда, підійшовши до Ісуса 
і поцілувавши Його. Це було зовсім 
не те, що хотів сказати Юда. Це були 
розмиті слова, які не відображали 
стану серця Христового зрадника. І 
закінчилося його життя досить тра-
гічно.

Коли слова розмиті, наслідком 
можуть стати також війни. У 1945 ро-
ці від Японії зажадали повної капіту-
ляції. Уряд країни обрав стратегію 
ігнорування й неприйняття жодних 
рішень. У заяві у відповідь прем’єр 
країни Кантара Судзукі використав 
слово «мокусацу», яке означає «ми 
подумаємо» або «без коментарів». 
Перекладач зрозумів це слово по-
іншому і переклав як «ми відкидає-
мо». І це стало останнім поштовхом 
для ядерної атаки на Японію, у ре-
зультаті якої загинуло 160 тис. осіб, 
після чого Японія підписала акт про 
беззастережну капітуляцію. Такою 
страшною для цієї країни виявилася 
ціна розмитих слів.

Часто люди поспішно говорять 
чи роблять щось. Але я раджу всім: 
перш ніж щось казати, добре обду-
майте, поговоріть із собою і візьміть 
відповідальність за кожне слово, 
проказане вами. Не допускайте у 
своє життя розмитих слів, не при-
ймайте їх з уст інших людей і самі 
не випускайте у світ таких слів, щоб 
не довелося вам у житті платити аж 
надто високу ціну за них. 
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«Правильне спілкування» в сім’ї —
 міф чи реальність?

Перш ніж виявити, що є правиль-
ним, а що ні в спілкуванні — і в по-
дружньому зокрема, — непогано 
було б ясно усвідомити, чим воно 
є насправді. Словникові визначен-
ня найчастіше виглядають приблиз-
но так: СПІЛКУВАННЯ — це процес 
передавання й сприймання повідо-
млень за допомогою вербальних 
і невербальних засобів, який охо-
плює обмін інформацією між учас-
никами спілкування, її сприйняття й 
пізнання, а також їхній вплив один 
на одного із взаємодією щодо до-
сягнення змін у діяльності.

Зрозумілим та очевидним є той 
факт, що всі ми в той чи інший спосіб 
спілкуємося — із Богом, із одновір-
цями, родичами, дітьми, друзями, 
близькими та, звичайно, зі своїми 
подружніми партнерами — чолові-
ками чи дружинами. 

Саме спілкування — здатність 
або нездатність сприймати та пере-
давати різноманітні повідомлення 

— часто стає причиною напружен-
ня, а то й конфліктів у сімейних сто-
сунках. Причому не лишень між чо-
ловіками та дружинами, але й між 
батьками та дітьми. Як же навчити-
ся правильно спілкуватися, як при-
звичаїтися до зрозумілого способу 
не тільки передавання, але й сприй-
мання інформації, щоб вона була 
для збудування як стосунків всере-
дині родини, так і всередині Тіла 
Христового. Буде злагода всередині 
родини — матимемо мир у церкві, 
хоча, власне, сім’я і є малою церк-
вою. 

Нагадаємо прості та практич-
ні поради, які допоможуть зробити 
спілкування всередині вашої роди-
ни якщо не ідеальним, то принай-
мні здоровим і таким, що будує, 
допомагає почуватися впевнено та 
відкрито.

Усі ми хочемо мати ідеальну ро-
дину. Але така родина — велика 
праця, багато зусиль та надмір тер-

піння. Не забуваймо також, що та-
ку спільність можливо збудувати 
тільки за бажанням обох партнерів 
— як чоловіка, так і дружини. Якщо 
ви готові над цим працювати, відда-
ючи за все славу Богові, спробуйте 
застосовувати в повсякденні запро-
поновані принципи сімейного спіл-
кування. 

Поважайте кожного члена сім’ї. 
Поважати — це означає виявляти 
готовність приймати та рахуватися 
з думкою, звичками, інтересами, 
смаками іншої особи. Для декого це 
звучить нереально. Але повагу до 
себе постійно потрібно підтримува-
ти й самому дотримуватися цього 
правила. Важко буде поважати лю-
дину, яка сама нікого не поважає. 
Принцип цей заповіданий нам са-
мим Христом, який говорив: «Якою 
мірою міряєте, такою мірою відмі-
ряється і вам». 

Навчіться не тільки розмовля-
ти, але ще й слухати й чути. Ну, от 



і скажіть: як навчиться слухати лю-
дина, яка хоче тільки говорити? Ні-
як. І це найбільша проблема нашого 
суспільства й церкви також. Ми час-
то не чуємо один одного. Люди хо-
дять один до одного в гості не для 
того, щоб поспілкуватися, а просто 
для того, щоб по черзі розповісти 
новини зі свого життя. При цьому 
доброю подругою вважається та, 
яка почула хоча б половину зі ска-
заного. Ми вчимося ввічливо й до-
кладно говорити, купуємо друзям 
подарунки та пам’ятаємо всі їхні дні 
народження почасти для того, щоб 
не відчувати себе самотніми, щоб у 
потрібний момент можна було ко-
мусь виговоритися. Але всього цьо-
го людина зможе домогтися тільки 
тоді, коли навчиться слухати. Тоді 
вона гарантовано стане цінною та 
значущою в очах оточуючих та чле-
нів своєї родини зокрема. Тільки 
тоді її небезпідставно визнають ро-
зумним співрозмовником. Адже ко-
ли ти когось слухаєш, то отримуєш 
масу корисної інформації від мовця. 
Радійте моментам, коли найдорож-
чі люди говорять із вами — вислухо-
вуйте! 

Окремо хотілося б звернути ува-
гу на здатність батьків вислуховува-
ти дітей — не позбавляйте їх шансу 
виливати свої почуття та пережи-
вання, цінуйте такими моментами. І 
якими б наївними та «безглуздими» 
вам не здавалися ті слова — улов-
люйте кожне, тому що ви не просто 
слухаєте, а будуєте особливу близь-
кість, якої усі ми так потребуємо та 
прагнемо в родинних стосунках. 

Не менш цінним є слухання для 
розвитку нашої емпатії — здатності 
співчувати людині, яка говорить із 
нами. Чоловіки, не втрачайте шан-
су погомоніти з дружиною! Слухай-
те без намагання вирішити пробле-
му, про яку розповідає ваша кохана. 
Ваша здатність просто почути її, ви-
слухати в сотні разів для неї цінніша, 
ніж спроможність «по-чоловічому» 
вирішити «все й одразу». Слухайте, 
чуйте — і матимете щастя.

Навчіться поступатися один од-
ному, тобто рахуватися із потре-
бами іншої людини. Думайте про 
шлюб як про територію компро-
місів. Пам’ятайте свої шлюбні обі-
цянки, які можуть бути прекрасним 
нагадуванням, що ми повинні при-

ймати один одного як подарунок 
від Господа. Ваш подружній парт-
нер (чоловік/дружина) також ма-
ють власні бажання та мрії — тож 
ідіть назустріч один одному. Проя-
віть здоровий глузд, ніколи не роз-
дмухуйте конфлікту. А коли вже кон-
фліктна ситуація сталася — то не ро-
біть із того трагедію, оскільки тільки 
від вас залежить ваша перемога чи 
поразка в ситуації. Конфлікт, за пра-
вильного підходу до його вирішен-
ня, може стати новою можливістю 
для зміцнення вашої родини та роз-
витку близьких, глибоких стосунків 
між вами. Не уникайте конфліктних 
ситуацій, а творчо підходьте до їх-
нього вирішення. Пам’ятайте: по-
ступатися, слухати, йти на компро-
міси! Ваша мета — розвиток вашої 
родини.

Будьте тактовні, не дорікайте 
іншому за невдачі, особливо тоді, 
якщо не скористалися вашою по-
радою. Будьте креативними, ліпше 
ще раз підкажіть, що робити у важ-
кій ситуації. Одна з найгірших фраз, 
через яку страждають тисячі укра-
їнських родин —  «а я ж тобі гово-
рив/говорила…» Якщо прикрість 
вже сталася, то краще сконцентру-
ватися на тому, як покращити чи 
виправити ситуацію, аніж підніма-
ти градус емоційного напруження. 
Пам’ятаймо: наша мета в стосунках 
— побудова єдності. Єдність — це 
те, чого ми чекаємо від стосунків. 
Натомість, дорікаючи один одному 
в разі невдач, ми лишень поглиблю-
ємо відчуження в шлюбі. А це те, що 
абсолютно протилежне єдності. Не 
давайте місця дияволові!

Не ображайте один одного, 
не використовуйте лайливих слів, 
навіть якщо ви розлючені через 
якийсь вчинок. Біблійний принцип 
«хай сонце не зайде у гніві» ще ніх-
то не відміняв — тож не нехтуйте 
ним. Заспокойтеся, дайте собі час 
«охолонути». Намагайтеся говори-
ти спокійно, інакше ви просто від-
штовхнете людину — і конфлікт за-
тягнеться. Пам’ятайте, що ваша ме-
та не просто «довести свою право-
ту» чи навіть перевагу, а в тому, щоб 
дійти згоди та порозумітися зі своїм 
подружнім партнером. Не забувай-
те, що слова мають надзвичайну си-
лу — і так само, як вони здатні бу-
дувати та підіймати, так само вони 

можуть руйнувати й принижувати. 
Будьте обережними, виваженими 
та стриманими. Ваша мета — збуду-
вання єдності в шлюбі.

Наступна річ, на яку хотілося б 
звернути особливу увагу, — чоловік 
та дружина мають вирішувати свої 
проблеми самі, без третіх осіб, та, за 
можливості, не в присутності дітей. 
Йдеться про те, що коли з’явилося 
непорозуміння в подружній парі, то 
перше, що варто їй зробити — гово-
рити одне з одним. Ніхто, крім вас 
самих, не розуміється краще на си-
туації, що склалася. Звичайно, бува-
ють обставини, коли вкрай необхід-
на допомога ззовні — чи то сімей-
них консультантів, чи то психолога, 
чи пасторська допомога. Але спер-
шу — чоловік та дружина самостій-
но докладають зусилля задля вирі-
шення ситуації, яка склалася.

Не нарікайте один на одного ні-
кому, особливо своїм родичам. Ця 
порада нібито продовження попе-
редньої, але основна її ідея проста 
та полягає в тому, що всі сімейні не-
гаразди чи виклики першочерго-
во розглядаються всередині самої 
сім’ї. Говоріть, запитуйте, слухайте, 
дослухайтеся — і вам завше вдасть-
ся порозумітися, якщо ваше спільне 
прагнення полягає в тому, щоб по-
кращити стосунки чи навіть змінити 
їх  докорінно.

Не ображайтеся через дрібниці. 
Напевно, вам неодноразово дово-
дилося чути, що все життя склада-
ється з дрібниць. Тому ви можете 
думати, що все має значення. І так, 
і ні. Лиш не забувайте, що є справді 
важливі речі, які суттєво впливають 
на стосунки та становлення родини, 
а є те, до чого можна призвичаїтися, 
а то й привчити себе. Поставте собі 
запитання: «Що зараз є пріоритет-
ним для мене — прагнення довес-
ти свою правоту чи збереження ми-
ру в сім’ї?» Звичайно, ми не закли-
каємо вдаватися до маніпулювання 
(бо і таке, на жаль, трапляється), а 
лишень заохочуємо звертати увагу 
на першочергове та проявляти по-
блажливість до членів своєї родини. 

Не запрошуйте гостей додому, 
не обговоривши таке запрошення 
із чоловіком/дружиною (іншими 
членами сім’ї). Тут усе не складно: 
ваша оселя — спільний простір для 
усіх членів родини, і, відповідно, ко-



жен має право почуватися в ньому 
комфортно. Тож перш ніж запроси-
ти гостей — переконайтеся в тому, 
що ваш подружній партнер поділяє 
ваше бажання. Знову ж таки — ніщо 
так не вчить добрій та продуктивній 
комунікації, як відкритість та прозо-
рість у проговорюванні своїх очіку-
вань. 

Виробіть єдині правила вихо-
вання дітей: однакові вимоги, сис-
тему заохочень та покарань. Сімей-
ні консультанти стверджують, що 
саме тема виховання дітей є одні-
єю з найбільш конфліктних. А най-
більша помилка батьків — неузго-
джені моменти щодо вимог, заохо-
чення та покарання. Знайдіть таку 
систему координат, у якій чоловік 
та дружина (тато й мама) будуть 
спільниками, партнерами в проце-
сі виховання дитини. Обговорюйте, 
дискутуйте між собою, але завжди 
виступайте спільним «фронтом» у 
комунікації з дітьми. Вони мають 
чітко знати — мама й тато єдині у 
своєму рішенні. Що сказав один — 
неодмінно підтвердиться вустами 
іншого. Це і є правильне спілкуван-
ня. У такий спосіб ви навчаєте сво-
їх дітей (даєте їм приклад), що по-
дружжя — це спільність думок та 
здатність до цілісності. Згодом цю 
рису переймуть і ваші діти.

Не читайте особисті листи та що-
денники інших членів вашої роди-
ни. Кожен має право на власний 
простір. Ставтеся до нього з пова-
гою та навчайте цього своїх дітей. 
Це те, що в майбутньому може при-
вчити їх цінувати інших та виявля-
ти повагу до меж інших людей. За-
ходячи до кімнати (навіть дитини), 
потрібно постукати. Поважайте осо-
бистий простір членів вашої родини 
— це те, що зміцнить вашу близь-
кість та зробить спілкування ціліс-
ним та відкритим.

Не обговорюйте дітей у присут-
ності родичів чи при інших людях. 
Пам’ятаймо, що справа виховання 
наших нащадків — перш за все на-
ша відповідальність. Не забуваймо, 
що діти «подарунок від Господа», а 
тому дбаймо про них самостійно. 
Навіть маючи напругу в стосунках з 
дітьми, шукаймо розради в спілку-
ванні один із одним, як чоловік та 
дружина. У разі потреби можемо 
звернутися до старших за порадою, 

а чи навіть до професійних педаго-
гів, вихователів, психологів. Але ні 
в якому разі не обговорюйте деталі 
негараздів виховання дітей з роди-
чами чи незнайомими людьми. Ці-
нуйте довіру, яка є. Закономірним є 
й те правило, що в присутності дітей 
ми (батьки) не «перемиваємо кіст-
ки» іншим членам родини чи про-
сто третім особам. Дбайте, щоб до-
віра, яку мають діти до вас, не руй-
нувалася. Конфіденційність — це те, 
що дозволяє вам бути не просто від-
критими один до одного в родині. 
Це те, що допомагає створювати ат-
мосферу приязні та довіри.

Не приносьте стереотипів спіл-
кування з роботи додому, удома 
ви не на роботі. Удома всі рівні, на-
віть якщо хтось заробляє більше. Не 
усім нам щастить працювати в здо-
рових колективах, а тому зважай-
те на стиль спілкування там, де ви 
є. Не переносьте нездорових сто-
сунків та своїх негараздів із робо-
чого місця на своїх домашніх. Усе, 
що вас напружує на роботі, — зали-
шайте за порогом родинного гніз-
да. Пам’ятайте, що ваша мета — бу-
дувати єдність зі своїм подружнім 
партнером та усіма членами роди-
ни. Тож зважайте на стиль спілку-
вання.

Ніколи не мовчіть довго після 
конфлікту чи сварки. Це те, що ніяк 

не сприяє побудові єдності в шлю-
бі та загалом у родині. Для чого вам 
роз’єднуватися, коли ви прагнете 
об’єднуватися? Навіть коли ви по-
чуваєтеся ображеними, найкращий 
спосіб владнати конфліктну ситуа-
цію — проговорити її. І навіть якщо 
вам потрібно трохи часу, щоб зібра-
тися з думками, то повідомте про 
це свого партнера чи члена родини: 
«Ти знаєш, мені потрібно трохи ча-
су — ми поговоримо про це через 
кілька годин». Це дає вам простір 
для обдумування та можливість за-
спокоїти емоції, а іншій особі — від-
чуття того, що вона має шанс на об-
говорення. Це і є ознакою здорово-
го спілкування в родині.

Піклуйтеся одне про одного, не-
хай інші відчувають, що ви їх люби-
те. Звичайно, слова та стиль спілку-
вання важливі — як ми говоримо, 
якою лексикою користуємося, але, 
разом із цим, практичні дії відкри-
вають безліч шляхів до розбудови 
здорового спілкування. 

Друзі, пам’ятайте, що такт, умін-
ня знаходити спільну мову, взаємна 
ввічливість  — ось що є основою для 
повноцінного спілкування в родині.

Божих вам благословень.

Матеріал підготовлений
відділом сім’ї 

Української Церкви ХВЄ

*  *  *
Малий синок, побачивши вогонь,
Який обняв велику купу хмизу,
Закрив лице листочками долонь,
Схилив його розпачливо донизу.
І голосно заплакав: «Ой, біда!
Це полум’я ось-ось дістане неба!
Воно згорить, а як без нього я?
Не кидай, тату, хмизу, ой, не треба!»

Як часто ми, батьки, жаркий вогонь образ
Розпалюємо у серцях відверто.
І кидали у нього вже не раз
Свою любов бездумно і уперто.
І так тремтять, бояться наші діти,
Що їхнє небо може в нім згоріти.

Василь Мартинюк



«І будеш стогнати при своєму кінці, як зне-
можеться тіло твоє й твої сили, і скажеш: Як не-
навидів я те напучування, а картання те серце 
моє відкидало! І не слухав я своїх учителів, і уха 
свого не схиляв до наставників...» (Пр.5:11-13).

Виявляється, що коли ти будеш відкидати 
будь-які настанови, будь-які поради, буде тобі 
непросто в старості. Тому дуже важливо з мо-
лодості прислуховуватися до порад, приймати 
картання, докір, щоб набиратися мудрості.

У Книзі приповістей, 3:11-12, сказано: «Мій 
сину, карання Господнього не відкидай, і картан-
ня Його не вважай тягарем, бо кого Господь лю-
бить, картає того, і кохає, немов батько сина!» 
Мотивом картання Божого є любов. Іноді Бог, 
люблячи нас, робить нам боляче. Але це на ко-
ристь. Біблія каже, що всяку вітку, яка приносить 
плід, виноградар обчищає, щоб родила ще ряс-
ніше. Але обчищення — це процес, який вклю-
чає в себе докір, настанову. І треба навчитися 
приймати це і навіть полюбити. 

Писання каже: «Купи собі й не продавай 
правду, мудрість і картання та розум» (Пр.23:23). 
Ви можете здобути освіту, але якщо не набуде-
те цих чотирьох якостей, одна з яких картання, 
освіта вам у житті не знадобиться. Ви можете 
досягнути певного статусу, отримати багато фі-
нансів, але коли ви не надбали правди, мудрос-
ті, картання та розуму, це приведе вас лише до 
руїни. А людина, яка має ці чотири якості, — 
блаженна, благословенна. Це те, що триматиме 
її все життя. Це те, що буде її будувати й благо-
словляти. 

Де ж можна придбати зазначене? У якому 
супермаркеті за знижкою? Якби продавалося в 
«Сільпо», то я першим був би там. Але в жодно-
му супермаркеті, на жодному базарі ви цього не 
купите. Це можна придбати лише в особистому 
єднанні з Богом, на колінах у молитві. Коли ти 
любиш Господа всім серцем і душею своєю, ко-
ли ти прагнеш пізнавати Його більше й більше, 
ти набуваєш цих чотирьох якостей.

Писання каже: «Як гострить залізо залізо, так 
гострить людина лице свого друга» (Пр.27:17). 
Тому, якщо ви дружите один з одним і цінуєте 

Докір — 
інструмент благословення



один одного, «ліпше відкрите кар-
тання, ніж таємна любов» (Пр.27:5).  
Хай у вас буде сила сказати відкри-
то один одному те, що треба сказа-
ти в дружній обстановці, щоб «під-
гострити» один одного й направити 
один одного. Ті, хто може сміливо 
висловити докір, насправді більш 
цінні люди для нас, бо «хто напо-
умляє людину, той знаходить в кін-
ці більшу ласку, ніж той, хто лестить 
язиком» (Пр.28:23).

Бійтеся людей, які постійно вас 
хвалять і вам лестять. Вони нищать 
вас. Біблія каже: «Як праведний вра-
зить мене, то це милість, а докорить 
мені, це олива на голову, її не відки-
не моя голова» (Пс.140:5). Полюбіть 
докір, полюбіть картання, полюбіть, 
коли вас наставляють. Будьте від-
критими до цього. У Книзі Екклезі-
аста сказано: «Краще слухати докір 
розумного, аніж слухати пісні без-
умних»

(Екл.7:5). Тепер багато людей, 
особливо молодих, натягують на-
вушники — і слухають казна-що, 
незважаючи на те, чи будує це, чи 
ні, здорове чи нездорове. Для них 
основне, що воно подобається. Але 
людям нерозумним подобаються 
нерозумні речі, такі, які не те, що ні-
кого не будують, а навіть руйнують. 
Та часто можемо почути як аргумент 
на захист: «Але це ж мені подоба-
ється».  Один тато наставляє свого 
син, а син одягнув навушники й ні-
чого не чує. Тато, не помітивши цьо-
го, говорить-говорить, дає настано-
ви, а син дивиться й усміхається. Си-
нові здається, що таким способом 
він уберіг себе від батькової «мора-
лі». Але саме це не просто не будує 
людину, а позбавляє її можливості 
зростати.

Що ти слухаєш? Чи прислухаєш-
ся до докору розумних чи до співу 
безумних? Що для тебе пріоритет-
не? Що ти обираєш — те, що подо-
бається твоїй плоті, чи те, що подо-
бається твоєму духові?

Християнин — це людина, яка 
любить духовні речі. Ми любимо 
Бога, а Бог є Дух. Усе, що пов’язане 
з Богом, чисте, святе, праведне, бо 
має чисте святе походження. Воно 
не походить від глупства людського, 
а від мудрості Божої, від Божої прав-
ди. Воно глибоко торкається серця 

людини, не її емоцій, а саме її сер-
ця, її духа. Воно змінює людину. Во-
но приводить до рішень, які людина 
приймає у своєму житті — глибоких 
рішень, які змінюють душу і вплива-
ють на плоть.

Отже, дуже важливо навчити-
ся приймати докір. Важливо також 
навчитися правильно направляти 
один одного. Тож якщо Бог привів 
до вас вашого друга, вашого батька 
чи матір, чи навіть чужу вам люди-
ну, ви повинні вислухати їх і подяку-
вати за це. Бог може говорити також 
через невіруючих людей і навіть 
через маленьких дітей у недільній 
школі. Бог може використати будь-
яку ситуацію, щоб наставити нас. То-
му найперше, коли ми чуємо слово 
докору, чи це проповідь, чи особис-
та бесіда, подякуйте Господу за сло-
во, яке торкається вас. Подякуйте, 
що ви не байдужі Богові.

Якщо ж ми дивимося на того, 
хто сказав, і не чуємо, що він гово-
рить, у цьому велике глупство. Не 
раз можна почути: «Теж мені свя-
тий! Ще мене повчати буде! Ти по-
дивися на себе…» Не говоріть так. 
Найперше, коли ви чуєте слово до-
кору до вас, спокійно вислухайте й 
подякуйте. Потім приділіть певний 
час, щоб подумати над цим і зрозу-
міти, як вам змінити себе й чи вза-
галі варто щось змінювати. Людину, 
яка докоряє вам, може використати 
як Бог, так і сатана. Тому ми повинні 
зрозуміти, від кого походять  слова, 
щоб правильно реагувати на них. 
Проте ніколи не відповідайте гостро 
одразу, подумайте, щоб не помили-
тися й не спровокувати конфлікту. 
Та коли в результаті роздумувань ти 
приходиш до висновку, що ці слова 
не від Бога, просто спокійно відкла-
ди їх убік.

Третє, що б порадив: попроси ту 
людину, яка докорила тобі, помоли-
тися за тебе. Така реакція на докір 
ніколи не приведе до конфлікту. 

У Новому Заповіті є випадок, ко-
ли один апостол докорив іншому. 
Павло пише: «Коли ж Кифа прий-
шов був до Антіохії, то відкрито я ви-
ступив супроти нього, заслуговував 
бо він на осуд» (Гал.2:11). Тобто Пав-
ло виступив проти Петра, коли той 
публічно лицемірив — «бо він пе-
ред тим, як прийшли були дехто від 

Якова, споживав із поганами. А коли 
прибули, став ховатися та відлучати-
ся, боячися обрізаних. А з ним ли-
цемірили й інші юдеї, так що навіть 
Варнава пристав був до їхнього ли-
цемірства». Тому й докір був публіч-
ним: «А коли я побачив, що не йдуть 
вони рівно за євангельською прав-
дою, то перед усіма сказав Кифі: 
Коли ти, бувши юдеєм, живеш по-
поганському, а не по-юдейському, 
то нащо поган ти примушуєш жити 
по-юдейському?»

У чому ж полягала суть пробле-
ми? Петро прийшов у язичниць-
ке місто Антіохію. Місцева церква 
складалася з язичників. Петро лю-
бив ту церкву і був дуже відкритим 
до неї. Він настільки глибоко оцінив 
Божу благодать, явлену в цій церкві, 
що спокійно сідав із ними до столу 
і їв разом те, що вони йому пропо-
нували. Але тут із Юдеї прийшли ві-
руючі брати, які були обрізані. І ко-
ли вони прийшли, поведінка Петра 
змінилася — він став сторонитися 
тих людей. І ті не могли зрозуміти, 
у чому справа. А проблема полягала 
в тому, що Петро боявся обрізаних. 
Коли Павло, прийшовши в Антіохію, 
побачив це — то одразу ж докорив 
Петрові. Це був прямий публічний 
докір особі, яка мала високий ранг 
у служінні. І апостол Петро не обра-
зився, а прийняв цей докір. 

Я знаю таких людей, які зовсім 
не сприймають докорів. Знаю на-
віть таких, про яких кажуть: «Та не 
зачіпай ти його, бо як зачепиш, то 
біди не оберешся». Якщо ви така 
людина, яку інші бояться докори-
ти, ваше спасіння стоїть під вели-
ким знаком питання. Ми повинні 
бути відкритими, доступними, ніхто 
не повинен боятися підійти до нас, 
навіть якщо хоче докорити. Якщо ж 
ми ображаємося, носимо місяцями 
образу й не говоримо з людиною, 
яка сказала нам те чи інше, це озна-
чає, що ми не пережили справж-
ньої зустрічі з Христом. Тому що 
той, хто пережив справжню зустріч 
із Христом, буде доступним для до-
кору, як Ісус.

Одного разу апостол Петро нава-
жився докорити Христу. «І, набік від-
вівши Його, Петро став Йому доко-
ряти й казати: «Змилуйся, Господи, 
такого Тобі хай не буде» (Мт.16:22). 



Я не аналізую того, чи правильно 
вчинив Петро. Я хочу звернути вашу 
увагу на Ісуса. Він був настільки до-
ступним, що Петро відважно, щиро 
й без жодної зайвої думки міг Йо-
му докорити. Так, відповідь Ісуса бу-
ла категоричною, бо Христос бачив, 
звідки походить Петрів докір. Разом 
із тим із цієї історії можна зробити 
ще один висновок: Богові докоряти 
не можна, ніколи ні за яких обста-
вин.

Проте, якщо докоряють нам, ми 
повинні реагувати на це спокійно й 
діяти за схемою, яку я запропону-
вав вам вище: подякуйте, попросіть 
молитовної підтримки, подумайте, 
а тоді дійте чи щось відповідайте. 
Ніколи не ображайтеся, коли вас 

«підгострюють». Бог допускає це 
в наше життя, щоб ми стали більш 
досконалими. Навіть Писання часто 
докоряє нам, як каже апостол Пав-
ло: «Усе Писання Богом натхнене, 
і корисне до навчання, до докору, 
до направи, до виховання в пра-
ведності» (2Тим.3:16). Але Писан-
ня також стверджує, що в останній 
час люди не схочуть слухати доко-
ру. Вони будуть обирати собі таких 
учителів, які б лестили їхнім вухам, 
проповідували полегшену Єван-
гелію, без докору й картання, щоб 
мотивували їх на спокійне життя. 
Але Біблія стверджує, що Слово Бо-
же корисне для докору, для напра-
ви, для виховання. І потрібне все це 
для того, «щоб Божа людина була 

досконала, до всякого доброго діла 
готова» (2Тим.3:17).

Тому навчімося приймати докір і 
виправляти один одного з любов’ю. 
Мотивом докору не має бути при-
низити когось чи показати свою 
зверхність. Єдине, чим повинна ке-
руватися людина, яка докоряє, — 
любов і бажання добра тому, кому 
вона докоряє. Коли ми навчимося 
направляти інших із любов’ю, лагід-
но, у молитві — то це принесе вели-
ке благословення і для тієї людини, 
якій ви докоряєте, і для вашого осо-
бистого життя.

Віталій ЯЦЮК,
старший пресвітер 

Тернопільської області

«Слово на часі своєму — яке во-
но добре» (Пр.15:23). 

Як важливо сказати потрібне 
слово в потрібний та правильний 
час. У цьому кожен з нас переко-
нується майже щодня. У Біблії є 
приклад маленької дівчинки, яка 
сказала те, що потрібно, якраз в 
належний час. (див. 2Цар.5:2). Ді-
вчинка-ізраїльтянка була захопле-
на силоміць під час одного з набі-
гів сирійців на землю Ізраїльську в 
часи служіння пророка Єлисея. Во-
на була вирвана з кола своєї сім’ї 
та друзів, забрана від тих, кого во-
на любила і з ким хотіла бути. Тепер 
вона жила в чужій землі і тому була 
відокремлена служіння істинному й 
живому Богові.

На той момент вона була служ-
ницею дружини сирійського воєна-
чальника Наамана. Можливо, вона 
вірила, що її становище зміниться 
на краще завдяки тій пораді, яку во-
на дала своїй пані. Своїм вчинком 
вона висловила віру в пророка ізра-
їльського, який може врятувати чо-
ловіка її пані від неминучої смерті.

Єлисей зробив багато чудес, але 
йому жодного разу ще не доводи-
лося лікувати від прокази і, судячи 

зі слів Ісуса, це був єдиний випадок: 
«Багато було прокажених в Ізраїлі 
за пророка Єлисея, і жоден з них не 
очистився, крім Наамана сиріяни-
на» (Лк.4:27).

Дівчинка не стала приховува-
ти істину, хоча в її серці могла бу-
ти й образа на цього чоловіка, для 
якого вона була простою рабинею 
з чужої землі. Вона проявила муж-
ність — відкрито заявила про свою 
віру в Бога навіть перед язичника-
ми, які були ворогами її батьківщи-
ни і винуватцями її нинішнього ста-
новища. Цей прояв віри в можли-
вість Бога врятувати її господаря від 
смерті не залишився непоміченим.

Людина, яка перебуває в жах-
ливому стані, готова вхопитися за 
будь-яку надію, але тут, безсумнів-
но, саме віра й поведінка дівчинки 
змусили поважного мужа серйозно 
відреагувати на її слова. Віра, при-
щеплена їй в батьківському домі, 
була проповідувана перед невірую-
чими і вселила в них надію.

Все це викликало дивний лан-
цюжок подій, в яких брали участь і 
сам Нааман, і його слуги, і цар си-
рійський, і цар ізраїльський, і Єли-
сей, і його слуга… І все це через те, 

що правильне слово було сказане в 
належний час.

Ця декларація віри в Боже ви-
бавлення привела до зцілення На-
амана. Могутній муж сирійської ім-
перії був приведений до пізнання 
істинного Бога Ізраїлевого війська 
та сповнився бажанням поклонити-
ся Йому. Дійсно, «слово на часі сво-
єму — яке воно добре!»

Це важливий урок для нас! Ді-
вчинка, яка перебувала в таких 
важких обставинах, сказала слово 
в найбільш сприятливий для цьо-
го час. Вона зробила те, що було в 
її силах, твердо тримаючись свого 
переконання у Божій всемогутнос-
ті. Ми всі можемо стати відправною 
точкою послідовності подій, які мо-
жуть привести іншу людину до ві-
ри й шанування Бога. Говорімо пра-
вильні слова в потрібний час — во-
ни можуть принести великий плід.

«Слово ваше нехай буде за-
вжди ласкаве, приправлене сіллю, 
щоб ви знали, як відповідати кож-
ному» (Кол.4:6).

В’ячеслав БОЙНЕЦЬКИЙ

Слово, сказане вчасно



Мистецтво правильно, мудро 
та доречно говорити виникло, на-
певно, із зародженням самої мови. 
З древніх часів і донині мудреці та 
філософи, психологи та філологи 
залишали практичні поради щодо 
того, як правильно користуватися 
cловом. Так, щоб воно було влуч-
ним, зрозумілим та дієвим.

Але щоб це слово досягнуло ці-
лі, замало правильно говорити — 
тут не менш важливим є мистецтво 
правильно слухати. І цьому, як і на-
уці добирати слова, потрібно також 
учитися.

На жаль, цьому, на відміну від 
чисельних тренінгів та семінарів 
для промовців, приділяється мен-
ше уваги. А саме від цього часто за-
лежить, чи досягне мети той, хто го-
ворить. Бо можна на відмінно ово-
лодіти таємницями спікерства, але 
цей досвід розіб’ється об стіну не-
вміння слухача слухати.

Одну цікаву фізично-психологіч-
ну особливість людини вчені назва-
ли «ефектом вечірки». Її суть поля-
гає в тому, що людина здатна кон-
центрувати свою увагу на тому, що її 
цікавить у даний момент, не поміча-
ючи всього, що відбувається навко-
ло. Для ілюстрації вони обрали усім 
відому вечірку (або будь-яке гучне 
зібрання людей). Для подібних за-
ходів характерне те, що обстановка 
на таких зустрічах дуже гамірна че-
рез велику кількість людей, які од-
ночасно говорять, сміються, вголос 
висловлюють свої почуття. Але коли 
розмовляють, скажімо, двоє гостей 
поміж собою, для їхньої розмови 
цей гамір не є завадою, вони чудо-
во чують та розуміють один одно-
го. Справа в тому, що людина має 
здатність концентрувати свій погляд 
і слух на предметі своєї уваги так, 

що навколишнього гамірливого фо-
ну вона практично не помічає. Зви-
чайно, її вуха фізично сприймають 
усі без винятку звуки, але в розум, 
думки та почуття вони не доходять, 
відхиляються як непотрібні, бо слу-
хача в даний момент цікавить лише 
співрозмовник. Людина просто не 
чує того, що не цікавить її чи є несут-
тєвим для неї.

Ця особливість працює не лише 
на вечірках чи людних заходах, але 
й у різноманітних життєвих ситуаці-
ях. Я, наприклад, живу поряд із за-
лізницею. Настільки поряд, що по-
їзд по колії, яка, до речі, розташова-
на на рівні даху нашої оселі, прохо-
дить, здається, прямо над головою. 
І часто наші гості, яким «щастить» 
у нас ночувати, почуваються, як на 
вокзалі, і можуть з точністю пора-
хувати усі поїзди, які пройшли вно-
чі. Ми ж, проживши довгі роки у та-
кому сусідстві, практично не помі-
чаємо ні поїздів, ні їхнього гуркоту. 
Пригадую, наша старша донька, ще 
немовлям була дуже чутлива — ко-
ли спала, не можна було ні двери-
ма рипнути, ні слова сказати. Але на 
поїзд, від якого аж шибки дзвеніли, 
вона майже не реагувала.

Цю ілюстрацію можна також ви-
користати й стосовно нашого духо-
вного світу. Ми живемо в оточені, 
яке наповнене найрізноманітніши-
ми голосами, як потрібними, так і 
непотрібними, «шумом», який стає 
постійним фоном нашого життя. 
Цей шум, ці голоси можуть забруд-
нити не просто наш зір чи слух, але 
й серце та душу. Слово Боже гово-
рить нам про багато речей чи ситу-
ацій, яких християнин повинен уни-
кати: не чути, не бачити і навіть не 
бути там, де вони є (див. Псалом 
1). Але неможливо відгородитися 

від усього, що є навколо нас, не за-
вжди можна захистити почуття від 
непотрібного шуму, бо тоді, за сло-
вами апостола Павла, нам потрібно 
«вийти зі світу». Ми змушені жити в 
цьому шумному, галасливо-гуркот-
ливому середовищі, як живемо біля 
перевантаженої автомагістралі або  
залізниці. Нам доводиться пересу-
ватися у гамірних вагонах метро чи 
маршрутках, ходити забрудненими 
шумом вулицями, заходити у галас-
ливі супермаркети, слухати на робо-
ті брудні слова колег чи начальства. 
Але Бог дарував нам чудову здат-
ність концентрувати нашу увагу та 
тому, що корисне для душі. Якщо ві-
руюча людина буде зосереджувати-
ся на Бозі, шукати Його, розмовля-
ти з Ним, думати про Нього, то весь 
шум та гам гріховної «вечірки» не 
буде «доходити» до нашого розу-
му, не торкнеться серця та душі, тим 
самим не забруднивши її. Усе це за-
лишиться лише зовнішнім шумовим 
фоном, який, хоча й супроводжує 
нас, але залишається непоміченим 
нами. І тоді ми зможемо, незважа-
ючи на зовнішні чинники, без про-
блем розмовляти зі своїм небес-
ним Співбесідником, зможемо чути 
один одного і себе.

«Хто входить дверима, той ві-
вцям пастух. Воротар відчиняє йо-
му, і його голосу слухають вівці; і 
свої вівці він кличе по йменню, і ви-
проваджує їх. А як вижене всі свої 
вівці, він іде перед ними, і вівці слі-
дом за ним ідуть, бо знають голос 
його. За чужим же не підуть вони, а 
будуть утікати від нього, бо не зна-
ють вони чужого голосу» (Ів.10:2-5).

Юрій ВАВРИНЮК

Ефект вечірки, 
або Велике мистецтво слухати



Міжособистісні конфлікти в 
церкві — одна з реалій, яка викли-
кає в мене постійне занепокоєння. 
І мене турбує не стільки сам факт 
конфліктів або їхні масштаби, скіль-
ки нездатність (або небажання) ви-
рішувати їх, коли вони виникають. 
Це суперечить очевидному вченню 
Біблії про важливість і способи ви-
рішення конфліктів у середовищі 
християн. Все просто: Бог не дозво-
ляє нам, християнам, жити в постій-
ному прихованому конфлікті. Ми 
повинні працювати над тим, щоб 
кожен міжособистісний конфлікт 
привести до правильного вирішен-
ня.

Однак у наших церквах є надто 
багато людей, які вважають за кра-
ще бурчати і скаржитися один на 
одного; які дозволяють конфліктам 
залишатися невирішеними; які да-
ють можливість невеликим свар-
кам розростатися в значні конфлік-
ти, що можуть навіть перетвори-
тися на справжню війну. Сьогодні 
я хочу розглянути види церковних 
конфліктів і запропонувати шляхи 
їх здорового вирішення. Будь-який 
конфлікт вимагає відповідей на два 
запитання: «В якого роду конфлікт 
ми залучені? Що потрібно зробити 
для благополучного вирішення цьо-
го конфлікту?»

У якого роду конфлікт 
ми залучені?

Перш ніж намагатися виріши-
ти будь-який конфлікт, слід спочат-
ку зрозуміти його природу. В ціло-
му, ми стикаємося з трьома видами 
міжособистісних конфліктів. 

Конфлікти через відмінності. 
Виникають між людьми на ґрунті 
різних уподобань, особливо в сфері 
служіння. Тут доречно згадати Пав-
ла і Варнаву, їхній конфлікт через 
Івана Марка — брати чи не брати 

його в місіонерську подорож (див. 
Дії 15:39). Обидва ці лідери хотіли 
якнайкраще виконувати своє слу-
жіння, але виникло загострення: во-
ни дивилися на ситуацію по-різному 
і виявилися нездатними прийти до 
спільного вирішення проблеми.

Конфлікти через погляди на 
благочестя. Виникають, коли у хрис-
тиян розходяться погляди на інтер-
претацію Божої волі в питаннях сум-
ління. Наприклад, у першому століт-
ті Павло звертався до християн, які 
їли м’ясо, попередньо принесене в 
жертву ідолам (див. Рим.14). Сучас-
ні приклади можуть включати су-
перечки з приводу зовнішнього ви-
гляду, планування сім’ї, вживання 
алкоголю і т.і.

Конфлікти через гріх. Виника-
ють, коли одна людина грішить про-
ти іншої. Біблія досить багато про це 
говорить. Та й кожен з нас, без сум-
ніву, привів би багато прикладів зі 
свого життя — як із сімейного, так і 
з церковного.

Переважна більшість конфліктів 
(якщо не всі) належать до будь-якої 
з цих категорій. Спосіб вирішення 
конфлікту залежить від його при-
роди. Ось чому важливо молитися і 
роздумувати над тим, з якого роду 
конфліктом ми зіткнулися. Встано-
вивши природу конфлікту, ми буде-
мо готові працювати над його ви-
рішенням. Ми готові тепер задати 
питання: «Що потрібно зробити для 
вирішення цього виду конфліктів?»

Вирішення конфліктів через
 відмінності

Хоча ми проти розбіжностей у 
поглядах у наших церквах, вони, на-
справді, є знаком Божого благосло-
вення. Зрештою, Божа мета — збу-
довувати в громадах контркультур-
не суспільство, яке включає людей 
з різним минулим, з різних культур 

і соціально-економічних груп. Ці 
відмінності дають можливість віру-
ючим зростати в любові, єдності й 
подобі Христа, і одночасно є інстру-
ментом сатани для розпалювання 
конфліктів.

Як правило, такі конфлікти вирі-
шуються не тими способами, які по-
трібні в процесі конфронтації — але 
через зростання у Христовому ха-
рактері й усвідомлений прояв якос-
тей Його характеру. Якщо ви залу-
чені в конфлікт через відмінності, 
вчіться слухати і цінувати, замість 
того щоб боротися з відмінностями 
в інших віруючих. Шукайте способи 
висловити Христові чесноти добро-
ти, любові й терпіння. Бережіться 
від поспішних і несправедливих су-
джень про мотиви або ступені зрі-
лості інших християн. Проявляйте, 
як можете, турботу про інших, не 
прагнучи надто захищати свої по-
гляди. А якщо ви раптом зрозуміли, 
що згрішили проти іншого брата, 
смиренно попросіть у нього проба-
чення.

Вирішення конфліктів через 
погляди на благочестя

Бог закликає людей до Себе, але 
не робить нас клонами. Він не ро-
бить нас абсолютно однаковими, 
коли йдеться про те, у що ми віри-
мо, — про наше розуміння й засто-
сування Його Слова. У нас можуть 
бути тверді переконання в певних 
сферах, але невдовзі ми стикаємося 
з тим, що у деяких віруючих у нашій 
церкві можуть бути інші переконан-
ня.

Конфлікти на цьому ґрунті не 
можна вирішити за допомогою 
«з’ясування, хто винен». Такі кон-
флікти мають стосунок до характе-
ру віруючих. У Посланні до римлян, 
14 розділ, Павло використовує тер-
міни «сильні» й «слабкі» і поперед-

Конфлікти в церкві — 
як їх вирішувати?



жає про деякі конкретні небезпеки, 
які загрожують зруйнувати єдність 
християн. У сильних є спокуса при-
нижувати слабких, а у слабких є 
спокуса засуджувати сильних. Силь-
ні можуть вважати слабких незріли-
ми в вірі, що заплуталися в путах ле-
галізму. Таке ставлення до слабких 
може вилитися в кінцевому підсум-
ку в глузування та неприязнь. Слаб-
кі ж, у свою чергу, можуть вважати 
сильних розбещеними й засуджува-
ти їх за нехристиянську поведінку. 
Обидві категорії невдовзі почнуть 
віддалятися один від одного. Павло 
ж пропонує рішення, що складаєть-
ся з двох аспектів: приймати один 
одного і не засуджувати.

Коли ви опинилися в конфлік-
ті «через погляди на благочестя», 
вам потрібно зрозуміти, що здоро-
ве вирішення цього конфлікту — це 
конфронтація з собою, а не з інши-
ми. Лу Приоло каже: «Якщо і є якась 
користь від самоконфронтації, вона 
полягає в тому, щоб привести нас до 
покаяння в егоїстичних думках, мо-
тивах, відносинах (якщо не в словах 
і діях), які стали помітними у світлі 
конфліктів через різні погляди». То-
му навмисно шукайте тих людей, які 
відрізняються від вас, щоб ближче з 
ними познайомитися і вчитися ви-
словлювати до них любов. Зробіть 
все можливе, щоб зрозуміти, чому 
вони прийшли до тих чи інших пе-
реконань. Остерігайтеся небезпе-
ки відділення від «інших» (і спілку-
вання тільки зі «своїми») й повністю 
відмовтеся від ідеї судити інших — 
«духовні або не духовні», «зрілі або 
незрілі», «гідні або негідні» — лише 
на підставі подібності або відмін-
ностей у поглядах.

Вирішення конфліктів через гріх
Існують також конфлікти, коли 

одні християни грішать проти інших 
християн. У багатьох випадках най-
кращою реакцією на це буде про-
сто пробачити іншого з любов’ю 
(див. 1Петр.4: 8; Пр.10:12). Йдеться 
не про те, щоб зробити вигляд, ніби 
нічого не сталося, але про зайняття 
правильної позиції: невеликі гріхи 
не є причиною для конфронтації й 
відділення.

Другий варіант — конфронтація. 
Це розумно і навіть необхідно, якщо 
гріх надто руйнівний, значний або 

«систематичний», щоб його мож-
на було проігнорувати. Мета такої 
конфронтації — відновлення сто-
сунків. Таке примирення вимагає 
процесу, який спочатку має нефор-
мальний характер, але може стати 
зрештою дуже формальним. Ісус 
пояснює цей процес у Євангелії від 
Матвія, 18 розділі.

Крок 1. Поговоріть з людиною, 
яка згрішила проти вас. «Якщо ж 
згрішить проти тебе брат твій, іди й 
йому викажи поміж тобою та ним 
самим; якщо послухає тебе, то при-
дбав ти брата твого» (Мт. 18:15). 
Поговоріть із цією людиною м’яко, 
смиренно. Поясніть, у чому полягає 
її злочин проти вас і запропонуйте 
покаятися в цьому. Стежте за тим, 
щоб замість оголених звинувачень 
ви змогли об’єктивно розібрати-
ся в проблемі. Задавайте запитан-
ня, щоб чітко прояснити ситуацію, і 
будьте щиро раді, якщо з’ясується, 
що ваш «кривдник» ні в чому не ви-
нен перед вами; що, можливо, ма-
ло місце просте непорозуміння. У 
більшості випадків на цьому етапі 
кривдник розкаюється у скоєному, 
отримує прощення — й інцидент ви-
черпано.

Дозвольте мені дати тут ще кіль-
ка порад людям, які були змушені 
втрутитися в конфлікт. По-перше, 
церковні лідери повинні задавати 
(в разі конфліктів) наступні ключові 
питання: «Ти поговорив з ним про 
це?», «Ти вказала їй на гріх?» Ліде-
ри іноді намагаються занадто при-
скорити процес розв’язання кон-
флікту. Звичайним же членам церк-
ви раджу дотримуватися балансу 
між занадто частою конфронтацією 
і занадто рідкою. Незрілі віруючі, які 
надмірно бояться інших, можуть за 
всяку ціну уникати конфронтації — 
і справжнього примирення не від-
бувається. Багато відносин залиша-
ються зруйнованими тільки через 
відсутність сміливості підійти і ска-
зати прямо. З іншого боку, через не-
зрілість і гордість ми можемо реагу-
вати на кожну дрібницю. Потрібен 
баланс, досягти якого можуть допо-
могти мудрі поради більш духовних 
віруючих. Але в будь-якому випадку 
знайте: ваша відповідальність — не 
розголошувати іншим про пробле-
му (принаймні, спочатку), щоб збе-
регти репутацію ближнього. Най-

більш бажане вирішення конфлікту 
— коли після примирення про гріх 
людини знаєте тільки ви і ваш ко-
лишній кривдник.

Крок 2. Якщо кривдник — після 
того, як ви висловили йому все — 
не показує ніяких ознак каяття, не 
просить вибачення, ви зобов’язані 
зробити другий крок: «Якщо не по-
слухає, візьми з собою ще одного 
або двох, щоб устами двох чи трьох 
свідків підтвердилося всяке сло-
во» (Мт.18:16). Зверніться за допо-
могою до одного або двох духовно 
зрілих віруючих у вашій церкві, по-
ясніть їм ситуацію і нехай вони ска-
жуть вам, праві ви чи неправі в да-
ному випадку. Будьте готові визнати 
неправоту, якщо ці люди прийдуть 
до висновку, що ніякого гріха про-
ти вас не здійснювалося, а виникло 
просте непорозуміння. Але якщо 
свідки підтвердять вашу правоту, то-
ді візьміть їх із собою для вторинної 
бесіди з кривдником. Намагаючись 
вирішити конфлікт, будьте впевнені, 
що ви прямуєте кроками, записани-
ми в Євангелії від Матвія. Головною 
метою є те, щоб ваш кривдник пока-
явся й отримав прощення (щоб та-
ким чином можна було закрити пи-
тання). Але якщо ваш кривдник за-
лишається твердим у своїй нерозка-
яності, тоді справу слід виносити на 
церкву. Тепер уже лідерами церкви 
має вирішуватися питання членства 
цієї людини. Ви можете залишатися 
задіяним у цьому конфлікті, але го-
ловна відповідальність переходить 
від вас на лідерів церкви.

Конфлікт між віруючими — сум-
на, але неминуча реальність. Якщо 
навіть у Павла (великого апостола) 
з Варнавою («Сином розради») бу-
ла серйозна розбіжність, як можна 
розраховувати на те, що ми, «зви-
чайні віруючі», зможемо уникнути 
міжособистісних конфліктів? Крім 
того, такі конфлікти є можливістю 
покращувати свій характер, зроста-
ти в благодаті, любові й смиреннос-
ті. Але все починається з двох про-
стих запитань: Якого роду цей кон-
флікт? Що потрібно зробити, щоб 
вирішити цей вид конфлікту?

За матеріалами блогу 
Тіма Чаліса



1. Комашка
За радянських часів знайти Бі-

блію не можна було, як кажуть, 
удень із вогнем. Напередодні пере-
будови я купила її в православному 
храмі «з-під поли» за дві свої місяч-
ні зарплати. Книга вразила мене му-
дрістю, простотою й глибиною! За-
хотілося придбати таку й для брата. 
Але ніде не купити. Немає. Нема, та 
й годі.

Для пошуків довелося обійти 
«море й сушу» і, нарешті, дістатися 
аж до самого видавництва Патріар-

Про комашку, павука та кліща

хії. Звернутися туди мені порадила 
та сама жінка похилого віку, у якої 
я купила першу Біблію. Вона пра-
цювала свічкаркою в храмі — про-
давала свічки в церкві Іллі Пророка. 
Пізніше я дізналася, що вона — ака-
демік зі світовим ім'ям, у 80 років 
залишила науку, роботу й пішла слу-
жити в храм.

Бачачи мою наполегливість і пе-
рейнявшись до мене співчуттям, 
академік-свічкарка співчутливо ска-
зала мені: «Не знаю, як вам допо-
могти. Спробуйте попросити у ви-

давництві Патріархії, раптом вам 
пощастить». І написала на папірці 
адресу. Хлібом не годуй, мені тіль-
ки дай ідею: схопивши ноги в руки, 
я відразу ж помчала за вказаною 
адресою, і через 40 хвилин була на 
потрібному місці. 

Пройшла я в цей «надсекрет-
ний» заклад не інакше, як дивом. 
На вході грізно, як полки, виступали 
пропускні кордони з міліції, переві-
ряючи в усіх спеціальні посвідчен-
ня. Спостерігаючи збоку за тим, що 
відбувається біля турнікетів, і нама-
гаючись бути непоміченою, я чітко 
зрозуміла, що вхід у це «святе свя-
тих» доступний виключно для обра-
них з якимись-то папірцями. А я тут 
хто? Комашка без папірця: ніхто й 
за душею нікого й нічого, крім вели-
чезного бажання придбати Біблію. 

Бажати воно, звичайно, як ка-
жуть, дозволяється, та ось тільки 
як це бажання втілити? Усе говори-
ло не на мою користь: прослизнути 
не дадуть, а просити марно. Одним 
словом — комашка! Але йти звідти я 
не збиралася. Навіть не знаю чому. 
Стояла, спостерігала і — бажала: по-
трапляючи в темряву, чекаєш, поки 
очі до неї звикнуть. 

Свiдчення

Піднімаючи тему важливості слів, які ми промовляємо, не можна об-
минути Слово, яке ми зазвичай пишемо з великої літери, додаючи епіте-
ти «вічне», «живе», «спасаюче», «чудодійне». Так, мається на увазі Біблія 
як Слово Боже. На цю тему написано тисячі книг, виголошено сотні тисяч 
проповідей. І можна почути не менше особистих свідчень про те, як це 
Слово змінювало людські долі.

Пропонуємо читачам свідчення людини, яка в атеїстичні радянські ча-
си загорілася бажанням мати свою Біблію та подарувати її і своїм роди-
чам. Це був час не метафоричної, а конкретної боротьби безбожної влади 
зі Словом Божим. Біблії були рідкістю й вільно придбати їх було практич-
но неможливо. Але немає нічого неможливого для людини, яка шукає 
Бога та Його Слова. І немає неможливого для Бога, Який благословляє її 
у цих пошуках.

Розповідає Ширинай ДОСОВА, уродженка Узбекистану, донька україн-
ки, яку вивезли із Західної України в Середню Азію, та місцевого таджика, 
нині відома місіонерка та євангелістка.



Я не молилася — не знала як. 
Але Бога все-таки шукала, якщо так 
невідступно стояла за воротами ви-
давництва Патріархії в сподіванні 
дива, як Пенелопа в очікуванні Одіс-
сея.

«Очі Господні дивляться по всій 
землі» (2Хр.16:9). Бог бачив хви-
лювання комашки та її неперебор-
не бажання роздобути Біблію, і що 
якийсь там нещасний папірець, по-
ставлений на п'єдестал, ось-ось пе-
реможе й зіштовхне комашчину вісь 
надії. Бог вирішив втрутитися, хоча 
Його через незнання про це й не 
просили. «Бо знає Отець ваш, чого 
потребуєте, ще раніше за ваше про-
хання!» (Мф.6:8). Залишивши всі 
Свої справи, Він став боротися з па-
пірцем, щоб допомогти комашці. 

І ось як стали розвиватися події. 
Несподівано міліціонери на 

якусь мить повернулися до прохід-
ної спиною. Недовго думаючи — 
або пан, або пропав — я в ту ж мить 
шмигнула через турнікет і, як неви-
димка, за мить опинилася всереди-
ні приміщення. Ось це була реакція! 
А яка швидкість! До цих пір диву-
юся тому, що сталося. Пройшовши 
по коридору, я підійшла до першо-
го ліпшого солідного чоловіка в ци-
вільному одязі й наївно, як першо-
класниця, запитала: «Де тут можна 
Біблію купити?» Нормальне питан-
ня для релігійного видавництва. 
Але його відповідь майже підняла 
волосся на моїй голові:

— Взагалі-то, я стільки років тут 
працюю, і в мене її ще немає. Це по-
перше. А по-друге, громадяночко, 
як ви сюди потрапили?

Зрозуміло, хто ставить такі пи-
тання жорстким тоном і сталевим 
голосом. Спецслужби ніколи й ніде 
не дрімали, і до цього дня пильно 
дивляться обома. Усі видавництва 
в країні, а тим більше релігійні, бу-
ли під невсипущим контролем КДБ. 
Навіть на звичайних підприємствах, 
що мають у відділі кадрів друкар-
ську машинку, працювали люди, 
відповідальні за неї (як правило, 
начальник відділу), які зобов'язані 
були не випускати цей важливий 
предмет з поля зору. Перед кожним 
святом машинку ховали в залізний 
сейф, який у свою чергу замикали 
на спеціальний ключ і опечатували 

сургучною печаткою. Так робилося 
на моїй роботі в Москві (Трест їда-
лень Ленінського району). Не сумні-
ваюся, що це була повсюдна прак-
тика. Добре, що не змушували що-
дня в кінці робочого дня ланцюгом 
приковувати бідну машинку до сто-
лу, як це було в комуністичній Руму-
нії: вранці ланцюга знімали, а вве-
чері одягали. Влада ох як боялася 
самвидавської друкованої продук-
ції, особливо листівок, що розпові-
дають правду про улюблену партію 
та її вождів. Тому і контроль за ви-
давництвами був особливий — про-
пускна система з прохідними турні-
кетами, спецпропусками, міліцією 
— усе продумано так, що й миша не 
проскочить.

2. Павук 
Миша й комашка, може й не 

проскочить, а от павук… «Павук лап-
ками чіпляється, але буває в цар-
ських палатах» (Пр.30: 28). Це про 
мене й видавництво Патріархії. Зо-
вні беззахисна комашка, а всереди-
ні, дивись, уже сміливий павук — аж 
до палацу царського пробрався! Чи 
вдасться мені до самого царя?..

На питання того дядька, як я до 
них потрапила, не моргнувши оком, 
відповіла: «Мене сюди запросили». 
І поки цей товариш не проявив сво-
го професійного інтересу до «хто за-
просив», рішуче попрямувала по ко-
ридору до сходів, що вели на другий 
поверх, не знаючи куди йти. У моїй 
голові постійно звучало: «Потрібно 
зустріти кого-небудь у рясі, це ж все-
таки духовний заклад. І ті, що в рясі, 
мабуть, єдині, хто не «кегебешник» 
у цьому релігійному видавництві». 
(Яка наївність!) А до цивільних під-
ходити ризиковано, уже спробува-
ла, чого доброго ще й «заметуть», і 
поїду звідси в «чорному воронку». 

Отже, ідучи коридором другого 
поверху, я думала тільки про одне 
— мені конче потрібно зустріти ко-
го-небудь у рясі. Ох, якби це вдало-
ся! Усіляких ряс різного оздоблення 
висіло там предостатньо: разом із 
поясами, набедрениками, стихаря-
ми, клобуками, скуфіями й багати-
ми, як з алмазного фонду, митрами, 
а заодно з оздобленими всіляким 
дорогим камінням хрестами й ся-
ючим церковним начинням, вони 

красувалися у вітринах величезних 
стелажів і шаф другого поверху.

Ці розкішні вітрини докірливо 
дивилися на мене, мовляв, хто ти 
така і як посміла сюди прийти? Ве-
лич їхня було неприступною, і страх 
вони наводили, мабуть, більший, 
ніж міліціонери. Мамо рідна, куди я 
прийшла?!

3. Кліщ 
Усе під склом горить і сяє, а «жи-

вої» ряси — жодної. У довгому ко-
ридорі ні душі, можливо, це було 
навмисно й цей поверх особливо 
охоронявся, або випадковий збіг — 
не знаю.

У народі недарма кажуть, що 
звір на ловця біжить. Іду я одна-од-
нісінька цим коридором в оточенні 
багатих вітрин і несподівано нати-
каюся на те, що шукала: у невелико-
му отворі однієї з прочинених две-
рей бовтається чорна ряса, і, зда-
ється, в ній є людина. Ось воно! Те, 
що мені треба! Це мій шанс! Думати 
було ніколи: я з розмаху відчинила 
двері — і тут же опинилася поруч із 
літнім чоловіком з дуже довгою — 
майже по пояс — сивою бородою. 
Вхопившись за його рясу, я схви-
льовано прокричала йому в облич-
чя: «Мені Біблія потрібна, продай-
те, будь ласка!» Звідки ж мені було 
знати, що увірвалася я, виявляється, 
у кабінет не абикого, а самого голо-
ви цього видавництва — єпископа 
й митрополита Волоколамського і 
Юр'ївського Питирима, правої руки 
Святійших Патріархів Московських і 
всієї Русі Пимена й Алексія II. Єпис-
копа цього я тоді побачила вперше 
й поняття не мала, хто він такий. 
Для мене головною була його ря-
са. Секретарка Питирима миттєво 
зірвалася зі свого місця і, підбігши 
до мене, стала відривати мої руки 
від нього. Але марно. Вчепилася я 
в митрополита, як кліщ, намертво. 
Аякже! Хіба я даремно продиралася 
й проривалася через усі ці страшні 
кордони, щоб зараз ось так просто 
здатися, коли вже біля мети? Ніза-
що! 

Митрополит привітно і навіть, 
здається, захоплено став заспокою-
вати мене:

—  Не хвилюйтеся, придбаєте ви 
Біблію.



Я відразу ж питаю його:
—  Де?
Він співуче відповідає мені:
—  У на-а-ас.
Я знову до нього з питанням:
—  Коли?
І він знову співуче:
— За-а-раз!
Після цього запевнення я звіль-

нила зі своїх кліщів рясу. Єпископ 
із цікавістю розпитував мене, хто я 
й звідки. Схоже, що найбільше його 
цікавило, як же мені все-таки вда-
лося прорватися до його «тіла». Він 
про це навіть прямо запитав. У від-
повідь я стала плести якусь нісеніт-
ницю, з чого неважко було здогада-
тися, що я комашка. Однак, єпископ 
перейнявся щодо мене особливою 
прихильністю. Авжеж! Що вже там 
говорити, керівник та голова  був 
обізнаний про всі служби свого за-
кладу, тому й дивувався, що просто-
му смертному з вулиці вдалося обі-
йти всі їхні заслони й навіть увірва-
тися в кабінет «царя». «І павук буває 

в царських палатах!» «Що ж сказа-
ти на це? Якщо Бог за нас, хто проти 
нас?» (Рим.8:31).

Питирим виглядав доброзичли-
во й увесь час посміхався. Високий, 
широкоплечий, могутній, немов 
дуб, із довжелезною білою боро-
дою —  таким він запам'ятався мені. 
На прощання митрополит благосло-
вив мене, виписавши два папірці. 
Один — на дозвіл купити в них Бі-
блію (ціна в шість разів дешевша за 
ту, що була в храмі) і другий — на 
вихід із Видавництва Патріархії. Ви-
являється, не тільки увійти, а й ви-
йти звідти було можливо виключно 
за перепустками. Тому, коли я купи-
ла Біблію (здається, на першому по-
версі), я повернулася до Питирима 
на його прохання, щоб попрощати-
ся. Він благословив мене й запитав: 
«Як ви вийдете звідси?» Мій роз-
гублений погляд ще раз переконав 
його в тому, що перед ним комаш-
ка. Тож він посміхнувся і виписав па-
пірець на «звільнення». Не знаю, як 

закінчилася б ця історія, якби я тоді 
не потрапила в кабінет митрополи-
та. 

Вручивши міліціонеру пропуск із 
підписом глави видавництва, я з ра-
дістю випурхнула звідти на свободу. 
Правда, потім години дві плутала по 
місту, наївно замітаючи сліди. Мене 
там так налякали (починаючи з по-
рога) питаннями й папірцями, що, 
здавалося, що мене всюди переслі-
дує «хвіст». Однак усі ці переживан-
ня з надлишком окупалися пере-
повнюючою серце радістю: у моїй 
сумці лежала довгоочікувана Біблія!

Чудова подорож з пригодами 
закінчилася. Побувавши в одязі ко-
машки, павука й кліща, мені все ж 
вдалося дістати Книгу Життя. Дякую 
Тобі, Господи! Спасибі й вам, мої 
маленькі друзі — комашка, павук і 
кліщ — за ваші життєві уроки.

1

Мій Бог живий, реальний в моєму житті. Буду слави-
ти Його, допоки буду жити! Я щоденно пересвідчуюсь у 
Божій любові та милості до мене. Бог реально спас ме-
не від смерті вже п’ять разів. І це те, що я точно знаю, 
як смерть реально була перед моїми очима. А скільки 
всього я не знаю... Лише Бог знає, скільки раз Він обері-
гав моє життя, як врешті оберігає й життя кожної люди-
ни. Багато людей нехтують Богом, не хочуть виконува-
ти Його Слово, не прислухаються до того, що вчить Ісус 
Христос та апостоли в Євангелії. А Бог милість являє усім 
людям! Так було й у моєму житті. Я чув про Бога змалку, 
але не спішив Йому служити, а хотів робити свої справи. 
Якби вчасно не звернувся до Бога, то точно вже давно 
би загинув…

Я народився в Україні в багатодітній християнській 
родині (нас дев’ятеро дітей). Я був меншим, можливо 
тому мене найбільше пестили й балували, дивилися 
скрізь пальці на мої витівки. Я відвідував змалку церкву 
з батьками і своїми братами та сестрами, але мене туди 
не дуже тягнуло. Здебільшого я там мало що слухав, пе-
реважно спав. У 2000 році наша родина переїхала жи-
ти в Америку. Там для мене почалося вільготне життя. 
Буквально через пару місяців я там познайомився з на-
шою «руською/українською братвою». Я мав хист роз-
веселити компанію дотепними жартами та анекдотами. 
Мені здавалося, що через це мене поважають. Я дру-
жив завжди зі старшими хлопцями, тому що в сім’ї звик 

спілкуватися зі старшими братами, тому мої ровесники 
не були мені цікавими. А старші друзі займалися вже 
«дорослими справами». І я переймав від них усе. Бать-
ки були зайняті облаштуванням життя та житла на но-
вому місці, в новій країні, а я був деякий час відданий 
сам на себе. Потрошку став набувати шкідливі звички: в 
14-річному віці почав курити, а потім спробував нарко-
тик. Мені сподобалося. Але потім я почав збільшувати 
дозу наркотику, і відтак став наркозалежним. До 18-річ-
ного віку я цілком був рабом наркотиків і всього, що з 
ними пов’язано.

Нарешті прийшло усвідомлення, що я конкретно по-
пався на гачок диявола, і звільнити мене може тільки 
Бог. Самотужки я багато разів робив спроби покинути 
наркотики. Що я тільки не робив для цього, але безре-
зультатно. Я розумів, що Бог є, тому почав сам молитися 
і дуже просити Бога в ім’я Ісуса Христа, щоб Бог мене 
звільнив від наркотичної залежності, бо я вже бачив, що 
тільки Він може це зробити.

І Бог почав Свою роботу наді мною. Багато днів я мо-
лився і просив про звільнення. Одного ранку я проки-
нувся, встав, пішов на кухню, поспілкувався з батьками. 
Потім пішов в кімнату, на душі спокійно й радісно. Аж 
раптом глянув на годинник, а вже перша година дня. Я 
раніше вже в такій годині був далеко від дому і «ловив 
кайф» від наркотику чи алкоголю. А тут я був вдома, і в 
собі зауважив, що мені не хочеться це робити і навіть 

Бог спас мене від смерті п’ять разів



всередині тяги до цього не було. Мовби я ніколи того 
не робив.

Я зайшов у кімнату і собі так в розумі говорю: «Боже, 
то Ти мене звільнив, чи що? Що тепер я маю робити?» І 
чую в своїй голові чіткий голос: «Починай чистити свою 
музику».

Я одразу сів і почав перебирати записи своїх CD, яких 
у мене назбиралося декілька сотень. Всі диски, на яких 
були записані пісні, що не славлять Бога, почав ламати. 
Один за одним. Пам’ятаю, як сьогодні: мама відчини-
ла двері й зайшла в кімнату, подивилася, що я ламаю 
CD, усміхнулася і тихенько вийшла, закривши двері. Піс-
ля того я питаю Бога: «Що далі робити?» Голос: «Чисть 
комп’ютер». Я там почав все витирати, чистити всю ги-
доту. То вже був вечір. Я так із хати нікуди в той день не 
пішов. Телефон не раз дзвонив, але я нікому не відпові-
дав. Потім вже увечері запитав Бога: «Що далі?» Голос 
ще раз мені промовив: «А тепер завтра розкажеш всім 
своїм друзям, що ти більше з ними не будеш пити, кури-
ти, гуляти». То для мене було найважче випробування. 
Я був так би мовити заводіяка в компанії. Без мене ніко-
ли нічого не починалося й не закінчувалося. Я якось хо-
тів просто того уникнути. Але розумів, що мушу викона-
ти Божий наказ. Так і сталося. На другий день я об’їздив 
усіх приятелів і говорив їм, що я вже інший і більше з 
ними не буду робити те, що робив раніше...

то не телефонує. І ось через певний час нарешті мені 
зателефонував не лікар, а його асистентка. Каже: «Ро-
мане, є новина...» Я трохи захвилювався, але потім собі 
в думках кажу: «Там її нема». І вона продовжила мову: 
«Цього разу в тебе її нема!» Я її ще раз попросив, щоб 
повторила це. Вона каже, що це добра новина. Я почав 
їй голосно казати, що мій Бог живий! «Я казав, що Він 
мене оздоровить, я казав, що Він забере ту бактерію! 
Ви мені повідомили не просто добру новину, це велике 
Боже чудо!» Асистентка лікаря поспішила попрощатися 
і поклала трубку телефону.

Але я вкотре пересвідчився, що наш Бог живий, і я 
хочу Його славити його все своє життя. Христос — пре-
красний Господь. Він керує моїм життям, і я хочу Йому 
служити завжди. 

Хоч не завжди упродовж мого слідування за Христом 
було все гладко: були й труднощі й значні випробуван-
ня. Але якщо маєш справжню віру в істинного Бога Ісуса 
Христа, то з Божою поміччю ти долаєш труднощі, і твоя 
віра не вгасає, а загартовується й стає ще міцнішою. 

Роман ПАНЬКІВ,
м. Лексінгтон, США

Відтоді пройшло вже 12 років, я ніколи не 
торкався жодних наркотиків. Бог зробив багато 
чудес зі мною, докорінно змінивши моє серце, 
життя, дав мені чудову сім’ю: дружину Лілю, 
дочку Софію. 

Наостанок хочу засвідчити про те, як Бог 
мене зцілив. У моєму організмі лікарі виявили 
бактерію h-pylori. Від тієї бактерії лікарі сказа-
ли, що можуть утворитися виразки, а потім — 
рак шлунку. Вони призначили мені антибіоти-
ки. Але я відмовився їх приймати сказавши, що 
буду молитися й просити в Бога милості. Я по-
тім два рази здавав аналізи, і два рази були по-
казання про наявність тієї бактерії в моєму ор-
ганізмі. То пройшло вже більше півроку. Я так 
дотримувався дієти: не їв нічого мучного і ні-
чого солодкого. Зрештою я пішов ще раз здати 
аналіз — вже втретє. Кожен раз я здавав ана-
лізи і своєму лікарю казав, що мій Бог уздоро-
вить мене, і в мене не буде цієї бактерії. Лікарі 
трохи з мене сміялися і казали, що ніяка народ-
на медицина мені не допоможе, тільки — анти-
біотики. «Ми не хочемо тебе тут бачити через 
декілька років з раком шлунка», — казали ліка-
рі. Я ж був непохитним, казав, що вірю в тако-
го Бога, для Котрого нема нічого неможливого. 
Коли попередні два рази здавав аналізи в по-
неділок, то мені вже в середу телефонували, 
щоб я починав пити антибіотики. А коли я здав 
аналізи в третій раз у понеділок, то минуло три 
понеділки — і ніякої відповіді. Я вже й меседжі 
лишав двічі. Ми з жінкою вже подякували Бо-
гові, що в мене нема тієї бактерії, бо щось ніх-



Кирило 
та Мефодій:

творці 
слов'янського 

слова

Iсторичнi постатi

 Ви визнаєте лише три мови, якими 
можна славити Господа. Але Давид 

промовляє словами Псалтиря: Пойтє 
Господеві вся земля, хваліте Господа всі 

язици, всякоє диханіє да хваліт Господа!

Відповідь Кирила та Мефодія на сло-
ва єпископів про те, що є лише три 

богослужбові мови

«Увесь наш люд охрещений, але 
ми так і не маємо вчителя. Не розу-
міємо ні грецької мови, ні латини... 
Зовсім не знаємося на літерах; тож 
пришліть нам когось, хто оповістив 
би слова зі Святого Письма та роз-
тлумачив їх», — з таким посланням 
прийшли посли від князя Мора-
вії Ростислава (862 рік) до Візантій-
ського імператора Михайла ІІІ, щоб 
той до його народу послав «такого 
єпископа й учителя... який умів би 
вияснити правди християнської віри 
їхньою мовою». Імператор послав 
монаха Костянтина, який згодом з 

допомогою свого брата Мефодія й 
учнів Горазда, Климента, Сави, На-
ума і Ангелера склав слов’янську 
азбуку й переклав на слов’янську 
мову богослужбові книги, зокрема 
Євангелію, Псалтир і Апостол. Це бу-
ло в 863 році. 

Хто ж вони такі — Кирило та Ме-
фодій? Це рідні брати з грецького 
міста Солуня, яке в ІХ ст. було важ-
ливим центром торговельного й по-
літичного життя Візантійської імпе-
рії й посідало визначне місце в сус-
пільному та інтелектуальному житті 
цієї місцевості. Їхній батько на ім’я 

Лев був високим урядовцем в ім-
перській адміністрації, що відкрива-
ло братам шлях до успішної кар’єри.

Різниця у віці між Мефодієм та 
Кирилом становить 12 років. Кири-
ло народився в 827 році, а Мефодій 
в 815 році. Крім них, у родині було 
ще 5 синів. Їхній батько — грек за по-
ходженням — був воєначальником. 
За свідченнями одного з біографів, 
мати братів була слов’янкою, тому 
вони з дитинства чули грецьку та 
слов’янську мови, якими широко 
послуговувалися на тих територіях, 
де вони проживали.

У молодих літах Кирило й Мефо-
дій отримали дуже хорошу на той 
час освіту: спершу вдома, потім у 
Царгороді.

Маючи здібності та можливос-
ті навчатися, Кирило, який мав до 
постригу ім’я Костянтин, оволодів 
слов'янською, грецькою, латин-
ською, івритом та арабською мова-
ми. Також вивчав у Константинополі 
діалектику, геометрію, астрономію, 
арифметику, філософію і ритори-
ку. Завдяки своїм великим знанням 

Писемне слово має більшу силу, ніж усне. Тому Господь не раз казав 
людям, які бачили його видіння: «Напиши!» Нині нам важко уявити усне 
мовлення без писемності, проте в часи, коли християнство стало проника-
ти на терени сучасної України, ще не було символів, які б позначали зву-
ки тогочасної мови. Їхніми творцями стали відомі нині нам усім монахи 
Кирило та Мефодій. Вони систематизували тогочасні слов’янські мови й 
створили систему літер, багатьма з яких ми користуємося й донині. Сфор-
мована ними так звана церковнослов’янська мова стала літературною 
мовою деяких слов’янських народів, зокрема вона була літературною 
мовою і в Україні аж до появи «Енеїди» Івана Котляревського в 1798 ро-
ці. Бо саме Котляревский вважається основоположником сучасної україн-
ської літературної мови.



Костянтин міг взяти за дружину 
аристократку й отримати важливі 
посади в вищих ешелонах влади. 
Але він відмовився від усього цього 
й став простим патріаршим бібліо-
текарем в соборі Св. Софії, а згодом 
викладав філософію в Константино-
польській вищій школі.

Мефодій, якого в миру звали 
Михайлом, рано вступив на вій-
ськову службу. Він досягнув звання 
стратега провінції Македонії й про-
тягом 10 років керував цією облас-
тю, заселеною слов’янами. Згодом 
він залишив військову кар’єру й став 
настоятелем монастиря на Мало-
му Олімпі. Відтоді життя братів було 
повністю пов’язане з церковною ді-
яльністю.

За повелінням імператора Ми-
хайла ІІІ Кирило взявся за створен-
ня слов’янської абетки. Свою місію 
в Моравії Кирило та Мефодій роз-
почали 863 року, хоча вже до то-
го в них були певні напрацювання. 
Кирило почав готуватися до місії за 
багато місяців наперед, розробляю-
чи основу для слов’янського пись-
ма. Біографи свідчать, що він влов-
лював на слух найменшу різницю у 
вимові звуків. Тому за допомогою 
грецьких та єврейських літер він на-
магався скласти таку азбуку, щоб 
кожному звукові в слов’янській мові 
відповідала певна буква. 

Разом із цим він займався пере-
кладом Євангелій слов’янською мо-
вою, усвідомлюючи, що Слово Боже 
може змінити серця людей, якщо 
воно буде зрозуміле для них. За пе-
реказами, він, використовуючи що-
йно створений слов’янський алфа-
віт, насамперед переклав із грець-
кої першу фразу Євангелії від Івана: 
«Споконвіку було Слово...» Згодом 
з’явився переклад чотирьох Єван-
гелій, послань Павла та Книги Псал-
мів.

Ідея перекладу Писання рідною 
мовою народу, якому воно пропо-
відується, широкого розвитку набу-
ла в епоху Реформації, яка настала 
через понад 600 років після смерті 
Кирила та Мефодія. І, можливо, по-
ява таких передвісників Реформації, 
як моравські брати, була пов’язана 
саме з тим, що на цій території у 
свій час працювали ці видатні мо-
нахи, намагаючись донести Слово 

Боже людям саме рідною мовою. 
У Моравії церковні діячі три роки 
навчали місцеве населення грамо-
ті й вели служби. Крім того, вони 
відвідали Панонію й Закарпатську 
Русь, де також проповідували Сло-
во Боже. Зрештою німецькі свяще-
ники, які не бажали вести службу 
слов’янською мовою, стали висту-
пати проти діяльності Кирила та Ме-
фодія. Вони дотримувалися так зва-
ної «теорії тримовності», за якою 
богослужіння могло відбуватися ли-

разний дає,— хто до бою готуватись 
буде? Так і ви, коли мовою не по-
дасте зрозумілого слова,— як пізна-
ти, що кажете? Ви говоритимете на 
вітер».

Поки брати добиралися до Ри-
ма, Папа Миколай І помер, а новий 
очільник Церкви Адріан II прийняв 
їх із почестями. Він прихильно по-
ставився до ідеї Кирила та Мефо-
дія, давши їм спеціальне послан-
ня з дозволом розповсюджувати 
слов’янські церковні книги й про-

ше латинською, грецькою та єврей-
ською мовами. За запровадження 
слов’янської мови в богослужінні, 
що було винятковим явищем у то-
гочасному церковному середови-
щі, брати були звинувачені в єресі 
й викликані до Рима на аудієнцію 
до Папи Миколая І, оскільки в той 
час церква ще офіційно не розділи-
лася на східну та західну. Кирило та 
Мефодій 867 року поїхали до Рима, 
сподіваючись, що папа погодиться 
на впровадження новоствореного 
слов’янського письма.

По дорозі, у Венеції, вони знову 
натрапили на групу «тримовних» 
латинських церковників. Один се-
редньовічний біограф, описуючи 
життя Кирила, зазначає, що у відпо-
відь цим людям Кирило процитував 
з Першого послання до коринтян 
(14:8,9): «Бо коли сурма звук неви-

водити богослужіння слов’янською 
мовою.

Після приїзду до Рима Кирило 
сильно захворів, а 14 лютого 869 ро-
ку помер і був похований у базиліці 
Святого Климента в Римі. На смерт-
ному одрі Кирило просить брата 
продовжувати просвітницьку діяль-
ність, кажучи: «Орали ми, брате, 
один загін. Тепер я відходжу. Знаю, 
що любиш монастир на Олімпі. Усе-
таки не кидай своєї праці». У Римі 
Мефодій був висвячений на архі-
єпископа Моравії і Панонії, і у 870-
му повернувся до Панонії. Однак 
у тому ж році франкський єпископ 
Германріх з допомогою Святопол-
ка, князя Нітри, арештував Мефо-
дія. Його ув’язнили на два з полови-
ною роки в монастирі на південно-
му сході Німеччини. Зрештою папа 
Іоанн VIII, наступник Адріана II, ді-



знавшись про це ув’язнення, нака-
зав, щоб Мефодія звільнили, повер-
нув йому сан єпископа та запевнив у 
папській підтримці щодо проведен-
ня літургій слов’янською мовою.

У 882-884 роках Мефодій жив у 
Візантії. У середині 884 року повер-
нувся до Моравії, де завершував пе-
реклад Біблії церковнослов’янською 
мовою. Кажуть, що він виконав цю 
грандіозну працю всього за вісім мі-
сяців.

Помер Мефодій 4 квітня 885 ро-
ку. 

Сьогодні нелегко оцінити якість 
перекладу Кирила та Мефодія. До 
нас дійшли лише кілька рукопис-
них копій, які датують часом, близь-
ким до появи самого перекладу. 
Дослідивши ці ранні примірники, 
мовознавці зазначають, що він був 
точний та надзвичайно легкий для 
розуміння. Працюючи над перекла-
дом Біблії, брати стикнулися з тим, 
що у мові не було відповідних слів, 
щоб передати біблійну істину. То-
му, як стверджують науковці, бра-
ти «були змушені створити чимало 
нових слів та виразів... Вони зроби-
ли це надзвичайно вдало, давши 
слов’янській мові небувало багатий 
словниковий запас».

Мовознавці, досліджуючи Ки-
рилову абетку, не можуть прийти 
до одностайної згоди щодо її скла-
ду. В основі відомої нині кирилиці 
лежить суто грецька азбука; а для 
тих слов’янських звуків, що не мали 
відповідників у грецькому письмі, 
було створено ще понад десять лі-
тер. Однак для деяких найдавніших 
слов’янських манускриптів харак-
терний цілком інший вид письма — 
глаголиця, і чимало вчених вважа-
ють, що саме її сформував Кирило. 
Кілька глаголичних букв запозичили 
з грецького чи єврейського пропис-
ного шрифту, деякі, можливо, похо-
дять від середньовічних діакритич-
них знаків, але більшість літер були 
новоствореними або комбіновани-
ми. Очевидно, глаголиця — вина-
хід, що дуже відрізнявся від інших 
видів писемності. Проте саме кири-
лиця лягла в основу сучасного ро-
сійського, українського, сербсько-
го, болгарського й македонського 
письма та ще 22 мов, у тому числі й 
неслов’янських.

Та, попри всі суперечки, факт за-
лишається фактом: створивши влас-
ну писемність та зробивши кла-
сичний переклад Святого Письма 
слов’янською мовою (який, до речі, 
використовується й тепер у деяких 
богослужіннях), Кирило й Мефодій 
здійснили надзвичайно масштаб-
ну просвітницьку діяльність серед 
слов’ян. Вони зробили неоцінен-
ний внесок у розвиток духовнос-
ті й культури слов’янського світу. 
Створення власного, самобутньо-
го слов’янського алфавіту (кирили-
ці) поклало початок утвердженню 
культур слов’янських народів як рів-
ноправних серед інших європей-
ських культур. У цьому полягає ве-
лика історична заслуга братів Кири-
ла та Мефодія.

Спадок Кирила та Мефодія став 
більш доступним для жителів того-
часних українських земель після Во-

лодимирового хрещення в 988 ро-
ці. Відтоді церква стала головним 
поширювачем писемної культури. 
Для розвитку освіти при храмах і 
монастирях, а також у князівських 
дворах засновувалися школи й бі-
бліотеки. При церковних і монас-
тирських бібліотеках існували спе-
ціальні майстерні, де переписували 
або перекладали з іноземних мов 
книги — здебільшого церковні, але 
й філософські та юридичні трактати, 
твори, які містили відомості зі світо-
вої історії, географії, астрономії.

Разом з тим, власне, не слід за-
бувати, що слов’янська писемність 
була винайдена як інструмент місі-
онерства з метою донесення Слова 
Божого до людей рідною мовою. 
Хай би вона не втрачала цієї ролі й 
надалі служила потужним інстру-
ментом благовістя.

1

*  *  *

Слухай, народе слов’янський!
Слухайте Слово, бо воно — від Бога.
Слово, що живить душі людські,
Слово, що зміцнює серця та уми.
…
Щоб люди росли Божим ростом,
Як насіння, що падає на ниву,
Так у серцях людських 
Під дощем Божих букв
Хай виростає Божий плід.
…
І тим, хто вивчить букви,
Мудрість Христос дарує,
І душі ваші зміцнять
Апостоли з усіма пророками.
Ті, хто слова їхні повторюють,
Здатні ворога погубити,
Принісши перемогу Богу Доброму,
Уникнувши плотського тління й гниття.

Уривки з «Прогласу до Євангелія» — пер-
шого поетичного твору слов’янською 
мовою, авторство якого приписується 
Кирилу



Блаженство самотності

Будинок, де я прожила останні 15 щасливих років, 
будувався ще до революції. Будував його багатий чоло-
вік, ймовірно поміщик, про це свідчать і розміри — 10 
на 15 метрів, і якість. Висота всередині й тепер, через 
сотню років, після того, як несучі стіни осіли, три метри. 
З метою економії тепла, та й заради затишку, напевно, 
люди, що жили в ньому до мене, зробили майже у всіх 
кімнатах підвісні стелі. Таким чином утворилася порож-
нина в 40-50 сантиметрів. А в одному місці на кухні в 
стелі зроблена вставка з фанери. Тому що там, під са-
мою стелею, розміщена розводка проводів на половину 
будинку. І там, за цією фанеркою, у мене був тайник...

За ці роки в будинку зі мною жили різні люди. Най-
частіше це були племінники. Місяцями жили жінки з 
кримінальним минулим, яким ніде було перезимувати. 
Я проводила багато часу на роботі, у від’їздах. Тому най-
цінніші речі зберігалися там, під стелею, у всіх «під но-
сом», але про це ніхто не знав. Там були документи на 
будинок, різні інші документи, гроші. Дуже хотілося б 
сказати, що за свої цінні речі я була завжди спокійна. 
Але це не так…

Щоразу, коли в будинку на кілька днів залишався 
хтось, кому я не довіряла, або коли на тиждень будинок 
залишався порожнім, у моїй уяві страх малював страшні 
картини: розумні злодії... або пожежа... І тоді мене ки-
дало в жар і я думала: яка ж я нерозумна, чи не краще 
б закопати свої цінності десь у дворі? Загалом, незва-
жаючи на свою кмітливість, спокою я все одно не мала.

Дивно якось все це виглядає. Маєш якісь цінності, 
ховаєш їх і переховуєш, і частина серця залишається в 
твоїх схованках. І яка різниця, чи це гроші в банках, до-
кументи під дахом або цінності, закопані в надійному 
місці. Те, що для нас цінне, куди б ми його не сховали, 
автоматично «прикопує» наші серця і спокій, і радість 
життя.

Я згадала про свою схованку, розмірковуючи після 
телефонної розмови з сестричкою в Господі. Ми позна-
йомилися заочно, я вислала їй свої книги, християнські 
газети. Вона член досить великої та відомої в Україні 
протестантської церкви, багато років віруюча. Але жи-
ве в селі, на зібранні буває рідко, інтернету не має, от 
я й подумала, що цим можна пояснити такий духовний 
рівень.

Живе багато років без чоловіка, син навчається в міс-
ті, близького спілкування з віруючими немає, так, по те-
лефону: як справи? П’ятдесят років — ще не стара жінка, 
але багато різних хвороб і проблем. Я втішала її, як мо-
гла, надихала Божими обітницями, ми разом молилися 

Катерина СОТНИК



за її зцілення, я навіть розповіла їй народні рецепти, як 
дітям лікувала гайморит і бронхіт, від яких вона особли-
во страждає. Але найжахливіший її ворог, як виявилося, 
— страх. Страх перед злодіями-наркоманами, які зна-
ходять старих і самотніх жінок; страх перед порожнім 
будинком.

— Я така самотня! Ну хоч би хтось зайшов, відвідав, 
удень самотньо, особливо коли хворієш, а вночі — та-
кий страх, бувало, нападає!

Я завжди однаково дивуюся цьому. Як можна бояти-
ся, віруючи в Ісуса. Та що там віруючи — у день покаян-
ня ми запросили Його у свої серця. Як цей факт можна 
забути й жити в страху? Але страхи, найрізноманітніші, 
особливо страх за своє життя або страх перед муками, 
— це не новинка 21 століття. Учні Ісуса під час бурі так 
злякалися за своє життя, що, розбудивши Господа, до-
рікали Йому: «Учителю, чи Тобі байдуже, що ми гине-
мо?» Я питаю сестру: «Про кого вони говорили «гине-
мо»? Про себе чи про всіх, включаючи Ісуса?» Виходить, 
вони Богу говорили: «Ми гинемо разом з ТОБОЮ!» Чи 
не смішна картина — розповідати Богу, що ми з Ним ра-
зом скоро загинемо... Але ж вони вже знали, Хто спить 
на кормі їхнього човна. У них вже було достатньо мож-
ливостей, щоб переконатися, що Ісус не простий рабин, 
а Господь, Син Всемогутнього Бога.

Ця сумна історія повторюється сьогодні в тисячах і 
тисячах дітей Божих, які прожили десятки років, вірую-
чи в Ісуса, віддавши Йому свої життя в водах хрещен-
ня, знаючи напам’ять сотні обітниць, записаних в Біблії. 
А коли настають випробування, вони приходять, вола-
ють у молитвах: «Господи, Тобі байдуже, що я такий са-
мотній і хворий? Мені страшно... Дітей немає або я їм 
не потрібен. Якщо хвороба зовсім покладе у ліжко, хто 
мені води подасть?» Одна сестричка-стариця дзвонить 
мені зрідка багато років поспіль, починаючи розмову 
важким подихом: «Мені так нудно... У сина невіруючо-
го своє життя, він не хоче спілкуватися, онуки теж. На 
зібранні нас чотири сестри, єдності, спілкування теж не-
має...»

Я питаю в таких випадках: «А де зараз Ісус?» — «На 
небі...» — «А ще де? Кого ви при покаянні запросили 
в своє серце, є Він там чи пішов?» Всі зі смутком пого-
джуються, що Бог вірний: якщо прийшов — значить є. 
Добре, якщо Він у вашому серці, але як Він почуваєть-
ся, коли ви забуваєте про Нього і плачете, що самотні, 
при тому, що Син Божий не просто у вас в гостях, десь 
«спить» в сусідній кімнаті, а в храмі вашої душі? І знову 
знайоме: «Але немає людини, хто б допоміг мені...» А 
хіба Бог не впорається з вашою проблемою?

Ми з сестричкою спілкувалися понад годину, я вже 
повірила в силу своїх переконань, сестра тепер, напо-
внена вірою і безстрашністю, зрозуміла, нарешті, що 
диявол не має права її лякати.

— Ваше життя віддане Ісусу. Чому ж ви боїтеся за 
нього? Відречіться від всіх страхів і від самого життя, як 
сказав Ісус: «Так ото й кожен із вас, який не зречеться 
всього, що має, не може бути Моїм учнем».

Після короткого мовчання сестра сказала: «Не можу, 
боюся я...»

Спочатку я була ошелешена таким поворотом, але 
не надовго. Тому що сліди страху поранили й мою ду-
шу, і рубці ще не стерті...

Двадцять років я прожила з Богом, не знаю, як ще 
можна більш щиро покаятися. Відразу ж прийняла вод-
не хрещення, сповідала перед служителями весь морок 
і бруд безбожного минулого життя. Полюбила Слово 
Боже, без примусу вивчала Писання, без сорому пропо-
відувала про Ісуса, як Павло пише, «вчасно і невчасно». 
Намагалася служити Богу в притулках та інтернатах. Я, 
дійсно, не боялася нікого й нічого, крім Господа, соро-
милася слів «я боюся» як особистої образи Бога. Як у 
Його присутності вимовити вголос, що боюся, якщо Він 
у мені? І Бог являв чудеса Свого захисту й охорони. Тричі 
на мене намагалися напасти насильники, але сила Божа 
буквально ставила стіну, ніхто не міг нашкодити мені, це 
був прояв слави. Потрапляла в аварії — і ангели ловили 
мене й ставили прямо, я відчувала їх руки, при цьому 
були свідки. Багато чудес побачила й пережила.

Але ніколи мене не залишав один страх — перед ци-
ми словами Писання: «Якщо хто приходить до Мене і не 
зненавидить свого батька та матері, і дружини й дітей, і 
братів і сестер, а до того й своєї душі, той не може бути 
Моїм учнем». Ну, зненавидіти рідних — з цим проблем 
немає. Важче їх любити. А ось зненавидіти своє життя... 
Відректися від себе...

У чому корінь диявольського обману? Він лякає 
стражданнями, якими Бог може наповнити наше життя, 
якщо Йому довіритися повністю. Петро теж знав Ісуса і 
Його любов. Але настав день у їхніх стосунках, коли Іс-
ус запитав Свого апостола: «Чи дійсно ти любиш Мене? 
Якщо так, то приготуйся до життя не за волею своєю, 
а до страждання». Це називається ПОСВЯТА. І це ніяк 
не може відбутися в день покаяння. Потрібен час для 
побудови стосунків із Господом, коли той, хто повірив, 
зможе хоч скільки-небудь пережити любов і вірність Бо-
жу. І зрозуміти серцем, що вічність, приготована для те-
бе, краща від слави й щастя життя за волею своєю. І що 
варто зважитися страждати заради того, щоб стати по-
дібним до Христа, Який постраждав заради того, щоб 
позбавити тебе від покарання в пеклі та від влади ди-
явола, яка виявляється через страх, тому що іншого ін-
струмента влади в нього немає. У Петра й інших учнів на 
це пішло три з половиною роки.

Чого боїться темрява? Тільки світла! Ця маленька 
коробочка з темрявою страху в моїй душі мучила мене 
так, як мої «коштовності» в сховку під стелею. У груд-
ні минулого року я залишила будинок і поїхала, пакет 
із документами та інші дрібниці, за які боялася, взяла з 
собою. Ось вони — лежать на полиці, нікому не потріб-
ні. Відбулися події, які відсунули на задній план турбо-
ту про речі взагалі. Є одяг, їжа, дах — і слава Господу. Те 
ж сталося і з посвятою всього мого життя Отцю, без за-
лишку.

У 2014 році мені подарували диск із 16-ма відео-про-
повідями Олега Аскальонка. Тема одна: твоє життя — не 
твоє. Скільки ти його не приватизуй, це не більше, ніж 
підступне злодійство в Бога. Ти можеш жити й процвіта-
ти, думаючи що служиш Богу, але якщо в кінці виявить-



ся, що жив за волею своєю, ти банкрут. І найстрашніше, 
що цього вже не виправити. Як я не боялася, все ж по-
каялася перед Богом і на аркуші паперу записала своє 
«зречення». Переписала все, що маю на світі фізичному 
і що особливо дороге мені, — навіть стосунки з наро-
дом Божим, адже я розуміла, що це все може рушити-
ся. І написала, що повертаю все те, що думала, що маю, 
законному Власнику, Богу. І основне — я відреклася від 
своєї волі на користь волі Божої.

Якби я знала раніше! Просто потрібно було повірити 
Слову: «Досконала любов проганяє страх, бо страх має 
муку. Хто ж боїться, не досконалий в любові». Сотні (або 
тисячі) разів я читала й цитувала ці слова — і при цьому 
трималася за страх і муку. Навіщо? Коли поруч — вільне 
життя в любові й довірі Отцеві! Але ж можна було при-
йняти це рішення давно й не зберігати темряву в душі, 
жити в свободі. Де було моє серце? У схованці з моїми 
скарбами під стелею. І в страху за своє життя: а раптом 
Бог зажадає від мене чогось такого, що мені не сподо-
бається? Я не розуміла, що тільки віддавши своє сер-
це Йому, я пізнаю свободу від самої себе, а цей тягар 
не всім під силу. Тому навіть серед християн чимало ви-
падків суїциду.

І коли прийшла справжня біда, ангели промовчали і 
Сам Бог ніби «заснув в узголів’ї», мовчить, не відповідає 
на молитви за зцілення, я нерідко думала: не дай Бог, 
якби в цей період життя я увійшла без посвяти свого 
життя Йому! Я б кричала: «Господи, допоможи!» А Він 
би мав повне право сказати: «А ти — учень? Не можеш 
бути Моїм учнем, якщо живеш своїм життям і не довіря-
єш Мені головної ролі. Ось чому багато людей, почувши 
діагноз лікарів, помирають душевно раніше, ніж помре 
тіло. Від страху за своє життя. Я чула у своєму серці, ко-
ли дізналася про діагноз рік тому: «Бо хто хоче спасти 
свою душу, той погубить її, а хто погубить душу свою за-
ради Мене і Євангелія, той спасе її».

Те, що витягнуто зі схованок і передано на зберіган-
ня й турботу Богові, більше не турбує душу. Моє життя 
віддане Йому, Він і клопочеться ним. Це і є Євангелія, 
Блага, Добра Звістка — порятунок від себе, від страху за 
день завтрашній. Ніхто з тих, хто зробив це, більше не 
самотній. Навпаки: те, що раніше називалося самотніс-
тю, тепер для нас блаженство. Незважаючи на те, є сім'я 
чи ні, на стан здоров’я, вік, на те, хто нас любить або ж 
не любить, ми увесь час з Ісусом. І мене більше ніхто не 
обдурить, що Він не чує або гнівається. Незважаючи на 
біль, незважаючи на немиттєве зцілення — хоч так його 
хочеться! Але Він краще знає, як вчинити з душею, яка 
довірилася Йому.

Улюблені, почуйте голос Ісусів, Який не тричі, а, мо-
же, щодня запитує: «Чи любиш Мене?» Якщо так, то 
любов робить двох одним цілим. І не дозволяйте біль-
ше сатані обманювати вас, ніби ви самотні. Вас двоє, як 
мінімум! Крім ангелів. Слухайте Його, насолоджуйтеся 
Ним, пізнавайте Його й ставте Йому тисячі питань про 
Його волю для вас, про майбутнє життя. Говоріть із Ним.

Скільки віруючих живуть із увімкненими телевізора-
ми, навіть уночі тільки звук вимикають. Боюся сама... То 
не живіть сама! Віддайтеся Ісусу й живіть із Ним. Це Йо-

го заповітна мрія, яку Він висловив у молитві до Отця, 
ще будучи на землі: «Щоб усі були одно, як Ти, Отче, в 
Мені, і Я в Тобі, і вони нехай будуть в Нас єдине, — щоб 
увірував світ, що Ти послав Мене. І славу, яку Ти дав Ме-
ні, Я дав їм, щоб були одно, як ми одно. Я в них, а Ти у 
Мені; були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що Ти по-
слав Мене і полюбив їх, як полюбив Мене. Отче! Яких Ти 
дав Мені, хочу, щоб там, де Я, і вони були зі Мною, щоб 
бачили славу Мою, яку Ти дав Мені, бо Ти полюбив Ме-
не перше закладин світу».

І тоді самотність стане блаженством!
1

Самотність

Робiнзони двадцятого вiку... 
В мiжнародних стосунках — прогрес. 
А душа... А душа, як калiка, 
В одинокостi плаче 
                     й чекає чудес.

Ми за кiлька годин залiтаєм в Канаду, 
До сусiда — iдемо роки. 
Нас нiхто не хвилює, нiяка громада, 
I нiкому, буває, подати руки.

У мiльйонних мiстах — одиноких мiльйони 
Збудували фортеці бетонних квартир. 
I не можемо вийти з заклятої зони, 
Мов веде нас слiпий поводир.

Не хвилюють проблеми колеги чи брата. 
А розмови?.. Лишень — «Добрий день». 
Боїмось запросити сусіда до хати, 
І не чути вечірніх пiсень.

Одинокiсть. Страшна одинокiсть, 
Нашi душi іржею з’їдає щомить. 
Бур’янами зросли егоїзм та жорстокість, 
I залишенiсть болем у серці щемить.

Робiнзони... Робiнзони повсюди, 
Як на островi, в колi тривог. 
I проходять повз нас одинокiї люди. 
Залишенi люди. 
                     Бо — залишений Бог...

Юрій ВАВРИНЮК



— Розкажіть коротко про своє 
навернення до Бога й покликання 
до служіння.

— У Німеччині дещо з іншої точ-
ки зору дивляться на ці речі. Ми го-
воримо, що є два шляхи. Перший 
— це дорога в Дамаск — драма-
тичний переломний момент, ради-
кальні зміни. Другий — це дорога 
в Еммаус — коли людина ніби й іде 
за Христом, але до певного момен-
ту не усвідомлює, що це Христос. 
У слов’янському середовищі люди 
більше сприймають формат «доро-
ги в Дамаск». Щодо мого випадку, 
то ні в наверненні до Бога, ні в по-
кликанні до вчительського служіння 
в мене не було драматизму. У мене 
і там, і там була «дорога в Еммаус».

Мій батько все життя був неві-
руючою людиною. Матір увірувала 
після того, як вийшла заміж. Вона 
водила нас на зібрання, і коли прий-
шов момент, я покаявся. Мені було 
18 років. Так само плавно відбулося 
й покликання до служіння. Після по-
каяння став проповідувати, служи-
телі помітили, що в мене виходить, 
стали частіше запрошувати до про-
повіді. Я взявся навчатися, читати 
книги. Згодом стали просити, щоб 

підготував семінар на певну тему. У 
30 років став здобувати більш систе-
матичну теологічну освіту. Ось так, 
крок за кроком… 

— Учительське покликання у 
вас займає центральне місце? На-
скільки я знаю, ви задіяні й у інших 
служіннях. 

— У церкві я є членом пастир-
ської ради й директором музичної 
ради. Що стосується служіння лю-
дям похилого віку — це моя робота. 
А вчительство, справді, є для мене 
центральним.

Є таке поняття — gift claster, його 
немає в українській мові. Коли лю-
дина має, припустимо п’ять дарів, 
вона може приділити їм по 20% ува-
ги — і кожен із них буде посеред-
нім. Або ж можна обрати й розвива-
ти центральний дар, а решта будуть 
допоміжними. Допоміжні дари теж 
можна використовувати й підкрі-
пляти ними основний дар. Напри-
клад, у мене є дар лідерства, душ-
пастирства, але я спрямовую їх на 
допомогу основному дару вчитель-
ства. Центральний дар теж потріб-
но правильно визначити — прислу-
хатися до Бога, до менторів, і в кон-

Лео Франк: 
«Спільна проблема 
слов’янських християн 
колишнього СРСР 
і діаспори — 
відсутність бачення»

Народився 1972 року 
в Казахстані. 

З 1991 року проживає 
в Німеччині. 

Одружений з 1996 року. 
Із дружиною Іриною виховує 

шестеро дітей. 
Має технічну, медичну та тео-

логічну освіту. 3 квітня 2018 року 
— доктор богослов’я (UNISA — 

Університет Південної Африки). 
Автор наукових досліджень 

на теми росту п’ятидесятницьких 
церков у СРСР, ФРН та російсько-
німецької еміграції в протестант-

ському контексті. 
Викладацькою діяльністю за-

ймається з 2001 року. 
Викладає в богословських за-

кладах Німеччини, США, України, 
Молдови, Іспанії, Литви. Пред-
мети: історія церкви (зокрема 

п’ятидесятницький і харизматич-
ний рух), герменевтика, екзеге-
тика, бібліологія, екклесіологія, 
П’ятикнижжя, вступ до Нового 

і Старого Завітів, послання до 
ефесян та колосян, гімнологія та 

літургіка тощо.

Зустрiч з цiкавою людиною



тексті реальної ситуації обрати те, 
що найважливіше саме зараз.

— Ви багато де буваєте й бачите 
ситуацію: як оцінили б рівень тепе-
рішньої церковної освіти, рівень і 
взагалі наявність учителів?

— Це залежить від того, що розу-
міти під «церковною освітою». На-
приклад, візьмемо класичне для на-
ших церков служіння — розбір Сло-
ва. Де буваю, я завжди запитую: яка 
у вас програма розбору Слова, скіль-
ки людей відвідує, хто відповідаль-
ний?.. І здебільшого ситуація дуже 
сумна. Ось недавно мені сказали: з 
800 членів церкви приходять 40. І я 
став замислюватися: яка причина? 
Дехто каже: «Тепер така молодь, та-
кі люди, їм нічого не цікаво!» Я вва-
жаю, що це неправда. Тому що ми 
мали таку проблему в нашій церкві 
й зуміли змінити ситуацію. Раніше 
в нас із 350 членів церкви відвіду-
вало розбір Слова 10-20 чоловік. 9 
років тому, коли я перейшов до ці-
єї церкви, ми прийняли кардиналь-
ні зміни. І тепер приходять 100-150. 
Яка була проблема? Часто думають: 
якщо людина має сан, то вона авто-
матично є вчителем. Або якщо лю-
дина отримала диплом, вона авто-
матично може навчати. Це не так. 
Навіть «проповідник» не дорівнює 
«вчитель». Коли люди займають-
ся не своєю справою, вони й са-
мі не мають задоволення, і церква 
мучиться. Ми створили команду з 
п’яти відповідальних, кожен із яких 
має дар вчительства й виконує свою 
частину роботи. Коли правильні лю-
ди стали робити свою справу не для 
галочки — це радикально змінило 
ситуацію!

— Виховання вчителів — це за-
вдання пресвітера?

— Пресвітер не може виховати 
вчителів, якщо він сам не має цьо-
го дару. Завдання пресвітера — зна-
йти вчителів і залучити їх до цьо-
го служіння. Я впевнений, що такі 
люди є в кожній церкві, просто їм 
не дають розвиватися. Тут справа в 
одній концепції, яка, на жаль, не ві-
дома слов’янському світу. Вона на-
зивається «п’ятикратне служіння» 
— згідно з Еф.4:11: «І Він, отож, на-
становив одних за апостолів, одних 
за пророків, а тих за благовісників, а 

тих за пастирів та вчителів…» Якщо 
кожен знає своє місце в команді, він 
чітко виконує свою функцію. Пророк 
має виховувати пророків, благовіс-
ник — благовісників, учитель — учи-
телів і т. д. Часто думають: якщо пас-
тор — він має бути на всі руки май-
стер. Ніби пресвітер зобов’язаний 
займатися вчительством, інакше він 
— неповноцінний. У нас служителі 
кажуть: ви виконуйте свою справу, а 
ми — свою.

— Ви дуже багато їздите. Скіль-
ки курсів, семінарів проводите за 
рік? Як ви встигаєте?

— За останні чотири роки — при-
близно 500-600 навчальних годин 
на рік. Сюди не входять проповіді. 
Встигаю з однієї причини: крім цьо-
го, я більше нічого не роблю! Тоб-
то, їдучи викладати, я чітко і ясно 
попереджаю, що не займатимуся 
більше ніякими побічними справа-
ми — ні консультуванням, ні молит-
вами тощо. В дорозі я можу готува-
ти нові семінари, на місці — тільки 
викладаю. Навіть на це інтерв’ю я 
погодився, бо воно дотичне до мо-
го служіння. Відповідно, коли ти ро-
биш одну конкретну справу, то мож-
на розподілити час і все встигнути. 
Дехто мені заздрить, каже: «Добре 
тобі!» Я відповідаю: «А що вам за-
важає?» Навчитися говорити слово 
«ні» — найбільша проблема всіх об-
дарованих людей. Тому що їх скрізь 
тягнуть, і тому вони скрізь посеред-
ні. На жаль.

— І все одно таку кількість го-
дин викладання, підготовки, поїз-
док потрібно якось поєднати з ро-
ботою, церквою, сім’єю. Як ви роз-
ставляєте пріоритети?

— Я працюю на півставки в ніч-
ну зміну. Тому робота мене надто не 
виснажує. В церкві також практично 
більше нічим, крім учительства, не 
займаюся. Щодо сім’ї, то ми оце са-
ме повернулися з відпустки, де, зно-
ву ж таки, тільки відпочивали. Не 
відвідували церков і не займалися 
служінням.

— А що є для вас відпочинком? 
Яким повинен бути правильний 
відпочинок?

— Я користуюся принципами 
професора Бен Шахара. У книзі «Па-

радокс перфекціоніста» він пише 
про три рівні відновлення. Перший 
— це мікрорівень: 90 хвилин від-
працював — 15 хвилин відпочива-
єш. Другий рівень: 6 днів роботи,  1 
— відпочинку. Тільки — повний ша-
бат. І це має бути не неділя, бо не-
діля для служителя — це стрес, а не 
відпочинок. І третій рівень — дво-
тижнева відпустка раз на рік. Я стро-
го цього дотримуюся.

Ми з дружиною вже 22 роки ра-
зом. І щодня знаходимо час, щоб в 
обідню пору прилягти на 40 хвилин. 
Коли були малі діти, по черзі лягали. 
Навіть коли я в поїздці, кажу: «Хлоп-
ці, мені потрібна година, щоб відпо-
чити». Я знаю своє тіло, свій харак-
тер, і розумію — якщо не відпочину, 
то буду неефективним, роздратова-
ним. Тому завжди розраховую час 
саме так. Для мене дуже важливий 
сон. Я можу викладати по 10 годин 
на день —і це мене абсолютно не 
напружує. Головне — в середині дня 
відпочити.

А взагалі це комплексне питан-
ня. Після 40 років потрібно стежити 
за своїм здоров’ям, пити вітаміни. 
Щодня я займаюся бігом. Коли до-
глядаєш за своїм тілом, воно повно-
цінно функціонує. Коли правильно 
розподіляєш пріоритети, тебе не 
мучать зайві невирішені питання. 
І тоді ти можеш якісно виконувати 
своє служіння.

— Розкажіть про кухню, на якій 
готуються семінари Лео Франка. 
Скільки часу займає підготовка? Як 
ви виношуєте ідеї, підбираєте ма-
теріал, ілюстрації? 

— Я сам займаюся підготов-
кою нових вчителів. І є правило 
«30/30/30», якого я їх навчаю. Пер-
ша третина роботи — це ознайом-
лення з джерелами й підбір мате-
ріалу. Є таке поняття «теоретична 
насиченість» — коли прочитав п’ять 
книг на тему і розумієш, що шоста 
тільки повторює прочитане. Потріб-
но досягнути цього насичення. Я 
користуюся в основному науковою 
літературою. Наступні 30% — напи-
сання. Потрібно розробити структу-
ру, я дуже довго працюю над фор-
мулюванням, багато часу витрачаю 
на підбір яскравих і влучних прикла-
дів. Приклади мають бути достовір-
ними, а не «одна баба сказала». Ко-



ли все готово, я проходжу весь ма-
теріал з початку до кінця, викидаю 
зайве, дивлюся, чого, можливо, 
бракує — це остання третина під-
готовки. Будь-який семінар у кінці 
повинен мати 90% готовності. Я не 
повинен його дописувати перед са-
мим викладом.

Потім я готую презентацію 
PowerPoint кожного семінару трьо-
ма мовами — німецькою, англій-
ською, російською. А також трьома 
мовами друкую конспект для роз-
давання студентам — приблизно 
один аркуш відповідає одній годині 
викладання. Коли все це зроблено 
— семінар повністю готовий. Якщо 
семінар на 10-20 годин, то мені по-
трібно для його підготовки приблиз-
но три місяці.

— Ви самостійно обираєте теми 
чи також готуєте «на замовлення»?

— Буває і так, і так. Щоправда, 
коли мене просять підготувати на 
якусь конкретну тему, я завжди за-
питую, чи цікавить вона ще когось? 
Чи тільки одну людину? Я віддаю 
дуже багато часу, тому це повинне 
бути актуальним для багатьох. Я 
часто сам запитую у людей, що їх ці-
кавить. А коли мене запрошують ви-
кладати, я надсилаю список готових 
семінарів, з якого служителі можуть 
вибрати те, що актуальне для їхніх 
общин. 

— У вас дуже різноманітний ре-
пертуар. Чи можете назвати три на-
прямки, які вважаєте найпотрібні-
шими сьогодні, які найчастіше про-
сять провести?

— У мене 10 різних семінарів на 
сімейну тематику — це перше. Дру-
ге, що найбільше просять, — це те-
ма покликання (15 різних семіна-
рів). І третє — екзегетика біблійних 
історій, персонажів і послань. На-
приклад, про царя Давида я напи-
сав семінар на початку року й уже 
проводив його 14 разів частково 
або повністю.

— Ви часто викладаєте молоді й 
спілкуєтеся з нею. Як би ви описали 
портрет сучасного молодого хрис-
тиянина? Це більше позитивний чи 
негативний образ?

— Наведу цитату, яку, напевно, 
багато хто чув: «Нинішня молодь 

звикла до розкоші, вона відрізня-
ється поганими манерами, знева-
жає авторитети, не поважає стар-
ших, діти сперечаються з доросли-
ми, жадібно ковтають їжу, доводять 
до розпачу вчителів», — це написав 
Сократ у V ст. до н. е. Радикально ні-
чого не змінилося. Про сучасну мо-
лодь можна те ж саме сказати.

З іншого боку, наші діти живуть у 
справді унікальну епоху. Таких осо-
бливих викликів, які сьогодні ста-
вить постмодернізм, не мали по-
передні покоління. І я завжди на-
гадую молоді два місця з Писання: 
«Бо Давид, що часу свого послужив 
волі Божій, спочив» (Дiї.13:36) і «Бо 
з'явилася Божа благодать, що спа-
сає всіх людей, і навчає нас, щоб ми, 
відцуравшись безбожности та світ-
ських пожадливостей, жили помір-
ковано та праведно, і побожно в те-
перішнім віці…» (Тит.2:11,12). Отже, 
Бог бажає, щоб у тому поколінні, у 
якому живемо, ми шукали шляхи, 
щоб жити праведно й щоб послужи-
ти своєму поколінню.

Я маю тільки позитивні надії на 
молодь. У мене самого шестеро ді-
тей. Я ніколи не говорю, що «ми ра-
ніше більше молилися, більше лю-
били Бога, духовніші пісні співали». 
Дурниці. Кожне покоління потребує 
своїх пісень, свого підходу до слу-
жіння та свого підходу до благочес-
тя. Хоча є межі, які не змінилися.

— Ви часто говорите про про-
блему «ДВР» (дітей віруючих бать-
ків). Що, на вашу думку, є осно-
вною причиною того, що молодь 
залишає церкву?

— На мою думку, одної причи-
ни немає, це комплексна проблема. 
Але все походить від неготовнос-
ті церкви дати відповідь на сучасні 
виклики. Часто кажуть: «Мої діти не 
хочуть ходити до церкви, поговори з 
ними!» А я кажу: «А ти сам хочеш хо-
дити в таку церкву?» Церква сьогод-
ні не готова до праці з інтелектуаль-
ними людьми, які складають уже до 
50%. Богослужіння лишилися на рів-
ні 1990-х, а подекуди навіть 1970-х 
років. Є таке правило місії: методи 
можуть змінюватися, суть лишаєть-
ся незмінною. На жаль, ті, хто стоїть 
біля керма, часто говорять мовою, 
якої не розуміє молодь. Вони не мо-
жуть вимовити слів «Facebook» або 

«Instagram». А якщо тільки «зверху» 
говоритимеш, які молоді люди пога-
ні, то втратиш їх назавжди. Ще, дай 
Боже, щоб вони пішли до харизма-
тів, а не «у світ».

Ця ж проблема і в сім’ї — нездат-
ність батьків налагодити стосунки з 
дітьми. Небажання вникнути й зро-
зуміти переживання молодих лю-
дей.

— Чи можна сказати, що про-
блема в тому, що правила й закони 
ставлять вище стосунків?

— Я бачив церкви, які відміни-
ли всі закони, але це не врятувало 
їхньої молоді. Потрібні правила, але 
здорові. У вихованні є важливий 
принцип: якщо є правила, то їх має 
бути якомога менше і вони повинні 
бути чіткими й зрозумілими. А за 
їх порушення мають бути наслідки. 
Але у нас — «правило на правило». 
Чому так — ніхто не пояснює. «Бо у 
нас завжди так було!»

Ми посилаємо дітей у вищі на-
вчальні заклади, де їх у першу чергу 
навчають критично мислити. І в той 
же час самі не готові давати їм від-
повіді на їхньому рівні. А де їм тоді 
отримувати відповіді? Тому вони і 
шукають деінде, і зрештою залиша-
ють церкву.

У нас теж досить консервативна 
церква, ми маємо й омивання ніг, і 
хустинки сестри носять. І потрібно 
якось пояснити все це своїм дітям. 
І не завжди можна сказати: «Так на-
писано в Біблії». Іноді ми без про-
блем кажемо, що це така традиція, 
і , можливо, вона колись зміниться. 
Тут дуже важливо мати діалог. І в 
церкві, і в сім’ї.

— У семінарі про музичне слу-
жіння ви розповідали, як прийшли 
до створення «музичної ради» у 
вашій церкві. Що до цього під-
штовхнуло й чи легко було це зро-
бити?

— Це було дуже легко зробити з 
тієї причини, що, крім мене, ніхто з 
братерської ради не розбирався в 
музиці. Підштовхнули до цього сер-
йозні проблеми — були конфлікти, 
що навіть призвели до поділення. 
Почали потроху все відбудовувати. 
Постало питання: як правильно ко-
ординувати музичне служіння? Ми 
запропонували біблійний варіант: 



при Давиді було 4000 музикантів, 
над якими стояли 288 навчених лю-
дей, а над ними — 3 відповідаль-
них. За цим принципом і зробили. Я, 
як людина, яка має довіру і братер-
ської ради, і музикантів, став дирек-
тором цієї «музичної ради». Збира-
ємося раз на три місяці, обговорює-
мо зроблене й складаємо програму 
на наступні три місяці. Якщо в слу-
жителів є якісь питання, вони гово-
рять мені, я доношу лідерам, а вже 
вони — хорам і гуртам. І така плат-
форма для обговорення насущних 
питань має дуже хороший резуль-
тат. Зараз у нас є і гурти прославлен-
ня, і хори — старший, молодіжний, 
дитячий і т. ін.

— У одному інтерв’ю ви сказа-
ли, що справжня комунікація між 
вамий дружиною почалася лише 
через 9 років після одруження, і 
якби було можливо, ви почали б її 
набагато раніше. Що стало для вас 
поштовхом до глибокого спілку-
вання? 

— Ми з дружиною багато разів 
намагалися згадати, що до цього 
підштовхнуло, з чого все почалося, і 
не можемо. Чесне слово. Ймовірно, 

ми просто дозріли до цього, зрозу-
міли, що більше так не хочемо жи-
ти.

Коли говорити про справжню ко-
мунікацію, то є п’ять рівнів. Перший 
рівень: просто «Привіт» — «При-
віт». Другий рівень: обговорення 
сухих фактів. Із третього рівня почи-
нається розвиток: кожен висловлює 
власну думку, є дискусія. Четвертий 
рівень: емоційне співпереживання. 
П’ятий рівень: повна відкритість.

Ми зрозуміли, що спілкували-
ся, але не виходили вище другого 
рівня, можливо, другого з полови-
ною. І самі собі сказали: потрібно 
щось змінювати. У той час я почав 
займатися богословською освітою. 
Якоюсь мірою, мабуть, це мене під-
штовхнуло.

— Уявімо сім’ю, яка зупинилася 
на першому-другому рівні. З чого 
їм почати?

— Багато пар, які бувають у мене 
на семінарах, чітко розуміють, що 
вони є на другому рівні, але прямо 
говорять: «Ми не збираємося нічого 
змінювати». Тому найперше — по-
трібно прийняти рішення: «Ми хо-
чемо вийти на наступний рівень». 

Бажано разом. Іноді буває, що тіль-
ки одна сторона усвідомлює потре-
бу змін. Наприклад, часто чоловіка 
така ситуація повністю влаштовує, 
він навмисно їде у відрядження, по-
наднормово працює, щоб тільки не 
спілкуватися з дітьми, з дружиною… 
Коли рішення прийнято — шукати 
допомоги. Служителів, книг. Сьогод-
ні є тисячі книг, семінарів — було б 
тільки бажання.

— Ви розповідали, що вашій 
сім’ї, як і всім, доводилося прохо-
дити через кризи, які ви здолали 
саме тому, що до них готувалися. 
Що входить у «підготовку до кри-
зи»?

— Насамперед, потрібно усві-
домлювати, що кризи прийдуть, і не 
боятися їх. Дехто каже: «Ні, у нас та-
кого не буде!» Це або рожеві окуля-
ри, або нездорова «гармонійність», 
коли всередині є конфлікт, але зара-
ди показного миру його не випуска-
ють назовні. Важливо на проблему 
не реагувати, а попередити.

Як готуватися. Візьмемо два най-
поширеніші випадки. Перший — 
підлітковий вік у дітей. Це найсклад-
ніший конфлікт. У нас п’ятеро дітей 



його пройшли, шоста дитина — про-
ходить. Ми знали, що це буде, і го-
тувалися — читали книги, слухали 
семінари. У кожного з дітей це про-
йшло по-різному. Але ми були го-
товими. Ми знали, як з ними гово-
рити, що робити, а чого не робити. 
Другий — чоловіча криза середньо-
го віку (у жінок це теж є, але трохи 
по-іншому). Ми з друзями сіли, до-
слідили цю проблему й знайшли 
відповіді на запитання: як ми може-
мо допомогти один одному, як дру-
жина може допомогти чоловіку, а 
чоловік дружині.

— Ви говорите, що «непрофе-
сійне душпастирство зруйнувало 
багато шлюбів». Чи можете навес-
ти приклади або перелічити хиб-
ні підходи до консультування, які 
призводять до таких наслідків?

— Цю фразу я сказав, коли ви-
кладав у Києві семінар «Істина про 
секс». І найчастіше проблеми в 
сім’ях починаються саме з цієї сфе-
ри. Якщо там немає порозуміння, 
не допоможуть ні гроші, ні будинок, 
ні діти… Це питання — центральне, 
і, на жаль, найбільш замовчуване. І 
в цьому питанні найбільше можна 
нашкодити неправильними порада-
ми. Наприклад, коли служителі по-
чинають забороняти те, що Біблія не 
забороняє. Я вважаю, що біда — у 
непрофесійних людях, які влізли не 
у свою справу.

Проблема ще в тому, що багато 
шлюбів не зруйновані, а нещасливі. 
Вони не розлучаються, щоб не вилу-
чили з церкви або щоб не травмува-
ти дітей… Живуть разом, але сплять 
у різних ліжках.

— Ви згадували про важливість 
правильного навчання у сфері ін-
тимних стосунків. Але для багатьох 
церков ця тема залишається «не-
зручною». Як переступити бар’єр і 
почати про це говорити?

— Три роки тому я написав се-
мінар на основі Пісні над піснями, 
у якому дуже відкрито про це го-
ворю. Готуючи семінари, завжди 
шукаю інструмент — як краще до-
нести! А в цій темі, я вважаю, най-
кращий інструмент — говорити на 
основі цілої книги Біблії, яка саме 
про це написана. Семінар розра-
хований на 8 годин. Коли я вперше 

його проводив, до нас із дружиною 
підходили люди, які вже 40-50 років 
у шлюбі, зі сльозами на очах: «Де ви 
були раніше, чому нам про це ніх-
то не говорив, чому ми мучилися 
все життя, хто нестиме за це відпо-
відальність?» Один пастор підійшов 
і каже: «Я в дикому захваті! Ми не 
можемо підібрати правильних слів. 
Ми на цю тему знаємо або матюки, 
або медичні терміни. Але не може-
мо сказати так, щоб це було не вуль-
гарно, а навпаки — гарно!» У моє-
му покликанні ще один позитивний 
момент — я сам медик і завжди ка-
жу: «Сприймайте мене не як бого-
слова, а як медика». І це певною мі-
рою знімає напругу.

Вважаю, щоб переступити 
бар’єр, потрібно взяти в руки Біблію 
й неупереджено її прочитати. Я ро-
зумію, що тема дуже складна. Для 
деяких людей уже «секс» — ледь 
не лайливе слово. Про це можна го-
ворити тільки там, де люди готові й 
відкриті. До мене підходять, кажуть: 
«А в нашій церкві про це не гово-
рять». Відповідаю: «Я не винен. Це 
— ваша церква, ви її обрали. Якщо 
ви її обрали, живіть за її правила-
ми».

— Ви розповідали про зцілення 
вашої дочки від глухоти. Це над-
природне Боже втручання. Що б ви 
назвали останнім надприродним 
Божим втручанням у вашому жит-
ті?

— Я навчився бачити надпри-
родного Бога в повсякденному жит-
ті. Наприклад, у квітні цього року я 
став доктором богослов’я. Мої бать-
ки не мали освіти. Я приїхав у Ні-
меччину з глибокого села. Не мав 
жодних зв’язків, не мав абітур, щоб 
взагалі розпочати академічну осві-
ту. Коли я починав, було стільки пе-
решкод! Ні грошей, нічого… Не див-
лячись на це, Бог так влаштував, що 
знайшлися спонсори і т. д. Для мене 
— це надприродне!

У мене шестеро дітей, усі ходять 
в церкву, усі задіяні в служінні. У той 
же час у мене є друзі, у яких діти ро-
весники моїх — і вже вживають нар-
котики, мають позашлюбних дітей… 
Я маю нормальні стосунки з дружи-
ною. Маю можливість працювати, 
забезпечувати сім’ю і разом з тим 
— служити дуже багатьом людям в 

усьому світі. Це — надприродне!

— Що б ви хотіли сказати укра-
їнській Церкві?

— Я хотів би побажати отрима-
ти від Бога бачення. У слов’янських 
християн колишнього СРСР і діаспо-
ри є одна спільна проблема — від-
сутність бачення. Тобто розуміння, 
куди ми взагалі йдемо. Чому ми ро-
бимо саме так і йдемо саме в тому 
напрямку? Наприклад, чому форму-
ємо мегацеркву, а не 20 маленьких 
общин? Чому робимо два зібрання 
в неділю, а не одне? Я ставлю ці пи-
тання, і мені нічого не можуть від-
повісти. «Якось» робимо й «щось» 
виходить…

Недавно в мене була розмова з 
моїм професором Йоханнесом Рай-
мером, і він запитав: «Ну й що з то-
го, що ти проводиш ці сімейні семі-
нари? Я проводжу не менше за те-
бе. Ми повинні радикально поста-
вити собі питання: що змінюється? 
Чого ми хочемо досягнути в довго-
тривалій перспективі?»

— Бачення — це уявлення, якою 
буде наша церква через, напри-
клад, 10 років?

— Так. Чи маємо ми відповідь 
на це запитання? Як УЦХВЄ, так і 
кожна помісна церква, так і кожен 
окремий член церкви. Я згідний із 
думкою Білла Хайблса, що помісна 
церква — надія світу. Тому потріб-
но вкладати саме в помісну церкву. 
Змінювати те місце, де ми живемо. 
У нас велика церква? Ну і що? А як 
вона впливає на наше місто? Для 
декого бачення — це «щоб нічого 
не змінилося». Але для мене цього 
замало. Не думаю, що це може бути 
Божим баченням для церкви.

У наших церквах практично не 
працює «п’ятикратне служіння». 
Пастир замінює і пророка, і вчителя, 
і всіх. І практично не ведеться мова 
про апостольське служіння. А апос-
толи якраз відповідальні за бачен-
ня, стратегію розвитку церкви. Ми 
таких людей або не бачимо, або бо-
їмося їх назвати. Але я вірю, що во-
ни є.

Розмовляв 
Дмитро ДОВБУШ



Дерек Клейтон деякий час свого життя жив мрією побити світовий 
рекорд на марафонській дистанції, яка складає 42 кілометри. Спортс-
мен розумів, що для того, щоб його мрія здійснилася, треба дуже ба-
гато тренуватися. Тож тренувався на межі людських можливостей. 
За тиждень Дерек пробігав близько 400 кілометрів. У 1967 році, го-
туючись до чергових змагань, він пробігав марафонську дистанцію зі 
швидкістю 2 години і 17 хвилин, коли на той час світовий рекорд, вста-
новлений у 1965 році японським бігуном Моріо Шігематсу, становив 
2 години і 12 хвилин. Тому спортсмен став збільшувати інтенсивність 
тренувань. І зрештою за місяць до змагань його тіло відмовило, м’язи 
перестали нормально функціонувати, і він увесь цей час змушений 
був провести в лікарні. Відповідно, не міг тренуватися, хоча попереду 
були дуже відповідальні марафонські змагання в Японії. Попри те, що 
друзі Дерека казали йому, що немає сенсу брати участь у них, оскільки 
через хворобу й відсутність тренувань він не у формі, спортсмен все ж 
вирішив зробити це просто для себе. Ніхто не очікував перемоги й тим 
більше якихось рекордних результатів.

Та коли спортсмен добіг до фінішу, він просто не повірив своїм 
очам. Його результат становив 2 години 9 хвилин і 36,4 секунд. Це був 
новий світовий рекорд. Усі вирішили, щоб це абсолютна випадковість. 
Тому Дерек Клейтон, щоб підтвердити свій статус чемпіона світу в на-
ступному марафоні, став тренуватися ще більш інтенсивно. Він готу-
вався до дуже значного марафону, який проходив у 1969 році в Бель-
гії, в Антверпені. І знову ж через виснажливі тренування спортсмен 
потрапляє в лікарню і перед змаганнями певний час не має змоги тре-
нуватися. І в Антверпені він встановлює новий світовий рекорд, що 
становить 2 години 8 хвилин і 33,6 секунд. І 12 років після цього ніхто 
не міг побити цього рекорду.

Відпочивайте!
Лео ФРАНК



дотримуватися саме суботи. Тобто 
після заходу сонця в п’ятницю не 
можна нічого робити, а слід суво-
ро шанувати суботній день. Інша ж 
крайність полягає в тому, що ця за-
повідь не має нічого спільного з на-
ми. Кажуть так, опираючись на сло-
ва Христа, які Він сказав, коли Його 
учнів побачили, як вони в суботу 
зривали колоски і їли їх, що було за-
боронено робити в цей день: «Су-
бота постала для чоловіка, а не чо-
ловік для суботи» (Мр.2:27). Це бу-
ла відповідь Ісуса Христа на докори 
фарисеїв та книжників. 

Професор Абрахам Гешель на-
писав книгу «Субота», центральна 
думка якої та, що субота — це най-
дорогоцінніший дар, який людина 
отримала з Божої скарбниці. І ми 
спробуємо довести чи спростувати 
цю фразу.

Шаббат — дарунок свободи
Слово «шабат» вживається в 

другому розділі першої книги Біблії: 
«І скінчив Бог дня сьомого працю 
Свою, яку Він чинив. І Він відпочив 
у дні сьомім від усієї праці Своєї, яку 
був чинив». Воно означає відпочи-
ти, заспокоїтися, припинити працю 
— тобто день спокою. Можливість 
припинити працю й відпочити має 
лише вільна людина. Отже, шаббат 
— це ознака вільної людини. Саме 
тому Бог, говорячи про виконання 
цієї заповіді, нагадує людям, що во-
ни вже звільнилися від рабства: «І 
будеш пам'ятати, що був ти рабом в 
єгипетському краї, і вивів тебе Гос-
подь, Бог твій, звідти сильною ру-
кою та витягненим раменом, тому 
наказав тобі Господь, Бог твій, свят-
кувати суботній день» (5М.5:15). 

У Єгипті євреї були рабами, які 
були змушені важко працювати, не 
зважаючи на дні. Вони не мали пра-
ва самі розпоряджатися своїм ча-
сом. За 400 років рабства вони зви-
кли, що в їхньому житті немає віль-
ного дня, вони повинні працювати-
працювати-працювати… Зрештою, 
коли Бог звільнив їх із рабства, Він 
дав їм ознаку вільної людини — 
право мати день для відпочинку.

Римляни, дивлячись на євреїв, 
які нічого не робили в суботу, каза-
ли, що субота — це знак єврейської 
лінивості. І нині також багато людей 
вважають, що потрібно багато пра-

цювати, щоб чогось досягти. Таких 
людей називають трудоголіками, бо 
робота стала єдиним сенсом їхньо-
го життя. Вони не вміють відпочива-
ти, а увесь свій час віддають лише 
праці.

Можливо, й ти належиш до та-
ких людей, які живуть наче білка в 
колесі. І в тебе немає часу ні для Бо-
га, ні для Біблії, ні для друзів, ні на-
віть для самого себе. У такому ста-
ні був народ ізраїльський, і тому Бог 
сказав їм: «Я хочу припинити цю го-
нитву. Раз на тиждень ви будете пе-
ребувати в спокої щодо всіх ваших 
справ!» 

Чому люди метушаться, для чо-
го важко працюють? Мудрий Соло-
мон сказав про це так: «Дві дочки в 
кровожерця (в оригіналі — п’явки, 
мається на увазі — в ненаситного): 
Дай, Дай! Оці три не наситяться…» 
(Пр.30:15). Наша ненаситність, на-
ші потреби, які постійно зростають, 
не дають нам можливості насоло-
джуватися життям, спілкуванням з 
людьми й Богом. Вони змушують 
нас перебувати в постійній гонитві, 
тому що нам постійно треба й тре-
ба…

Перший німецький канцлер Отто 
фон Бісмарк колись сказав такі сло-
ва: «Через недільний відпочинок 
підприємець і працівник втрача-
ють одну сьому свого прибутку. Я 
не знаю, чим можна заповнити таку 
втрату». І він закликав німців відмо-
витися від відпочинку, а німці — ду-
же старанний народ, який любить 
працювати. Ця думка вкоренила-
ся в їхній свідомості й тепер людям 
видається природною можливість 
не відвідувати недільних зібрань, а 
працювати сім днів на тиждень.

Але субота — це дар Божий, 
який дає людині свободу керувати 
своїм життям і часом.

Шаббат — дарунок відпочинку
Бог знав, що кожній людині по-

трібен день, коли вона може відсто-
ронитися від своїх буденних справ і 
відпочити, розслабитися, обновити-
ся. Закон багатьох країн визначає, 
що неділя й святкові дні є днями 
відпочинку від роботи з метою фі-
зичного й духовного відновлення. 
Наприклад, у Німеччині з 22-ї годи-
ни суботи й всю неділю магазини 
зачинені, не можна їздити велики-

Це було 50 років тому. Після цьо-
го спортсмени стали переосмислю-
вати роль відпочинку. До того по-
бутувала така думка: якщо ти хочеш 
чогось досягнути, то жорсткі трену-
вання — шлях до успіху. Після цьо-
го почали дотримуватися такої дум-
ки: збалансований час тренувань та 
відпочинку ведуть до успіху. Згодом 
вчені дійшли до висновку, що для 
активної життєдіяльності однаково 
важливі як грамотний розподіл си-
ли, так і грамотне відновлення.

Коли Мойсей вивів ізраїльський 
народ із Єгипту в Сінайську пустелю, 
то Бог повів його на гору Сінай. Ко-
ли Мойсей сходив з гори, то в його 
руках було дві скрижалі. На них бу-
ли записані Десять заповідей. Се-
ред цих заповідей, до речі, у самій 
їхній середині, є одна, про яку нині 
дуже мало говориться в наших про-
тестантських церквах. Четверта за-
повідь Закону Мойсеєвого гласить: 
«Шість день працюй і роби всю пра-
цю свою, а день сьомий — субо-
та для Господа, Бога твого: не роби 
жодної праці ти й син твій, та дочка 
твоя, раб твій та невільниця твоя, і 
худоба твоя, і приходько твій, що в 
брамах твоїх. Бо шість день творив 
Господь небо та землю, море та все, 
що в них, а дня сьомого спочив, то-
му поблагословив Господь день су-
ботній і освятив його» (2М.20:9-11).

Нещодавно в Німеччині прове-
ли опитування щодо того, які запо-
віді знають люди. То лише 5% з усіх 
опитаних назвали цю заповідь. При-
близно половина опитаних знає, що 
є такі заповіді, як не вбивай, не кра-
ди. Проте Бог дуже серйозно підхо-
дить до цієї заповіді. У її тексті охо-
плені всі: батьки, діти, фермери, не-
знайомі люди й тварини. Згодом, 
нагадуючи цю заповідь, Бог каже, 
що за її невиконання каратимуть 
смертю: «Шість день буде робити-
ся праця, а дня сьомого буде вам 
свято, субота спочинку від праці для 
Господа. Кожен, хто робитиме пра-
цю в нім, буде забитий!» (2М.35:2). 
Цю заповідь слід було виконувати 
навіть у час оранки чи збору вро-
жаю, коли кожен день і кожна го-
дина по-особливому цінні (див. 
2М.34:21).

Нині в християнському світі є різ-
ні крайнощі щодо цієї заповіді. Од-
на полягає в тому, що ми повинні 



ми вантажівками. Це день, який 
держава виділила для відпочинку, 
бо усвідомила, що дуже важливо 
для продуктивності праці протягом 
наступного тижня. 

Людина складається не лише з 
тіла, вона складається також із душі 
та духа. І всі ці складники потребу-
ють відпочинку. У Бурятії живе єпис-
коп Іван Марчук, який у молодості 
переїхав туди з Білорусі. Він вихову-
вався в середовищі братів, які каза-
ли: «Ми відпочинемо на небі, а тут 
нам ніколи відпочивати». І от у цьо-
го чоловіка стався інфаркт, був три-
валий відновлювальний період.  І 
після цього він зібрав усіх місіоне-
рів, пасторів та інших служителів, 
які працюють у цій та навколишніх 
республіках, на конференцію, ку-
ди запросив лікаря-кардіолога, яка 
лікувала його. Конференції назвав 
так: «Над усе, що лише стережеться, 
серце своє стережи…» (Пр.4:23). Він 
усвідомив, що не потрібно чекати, 
поки в нас станеться інфаркт, кра-
ще вчитися правильно поводитися 
зі своїм тілом, поки воно здорове та 
сильне. Наше тіло має певну межу, 
до якої воно функціонує нормально. 
Якщо ж ми перетинаємо цю межу, 
воно починає хворіти. Один мудрий 
чоловік сказав: «Люди, які не мо-
жуть знайти часу для відпочинку, 
рано чи пізно будуть змушені зна-
йти час для хвороби». Тому я хочу 
застерегти вас сьогодні, щоб ви не 
дотягнули до такого стану чи то у фі-
зичному, чи в духовному вимірі. Ми 
повинні виконувати те, що Бог нам 
звелів — один день на тиждень від-
почиваймо.

Окрім суботнього дня, Бог звелів 
євреям раз на сім років виділяти ці-
лий рік, який назвали суботнім ро-
ком. Чи дотримувалися євреї цьо-
го повеління? Ні. За цей рік стільки 
можна було заробити! І Бог покарав 
Божий народ за це: «І пішло на ви-
гнання до Вавилону позостале від 
меча, і стали йому та синам його за 
рабів аж до зацарювання перського 
царства, щоб виповнилося Господнє 
слово, проречене Єреміїними уста-
ми, аж поки вподобає собі земля 
свої суботи, по всі дні її спустошення 
святкувала вона суботи, щоб сповни-
лися сімдесят літ» (2Хр.36:20-21).

Американський вчений Тал Бен-
Шахар написав книгу «Парадокс 

перфекціоніста», у якій стверджує, 
що ми повинні дбати про своє ті-
ло, роблячи короткі паузи для від-
починку протягом дня, середні пау-
зи — обов’язково відпочивати один 
день на тиждень, а також великі 
перерви — 2-4 тижні щороку. І він 
стверджує (я повністю згоден із цим 
твердженням): «Регулярне віднов-
лення організму дуже часто може 
замінити роботу психіатричної ме-
дицини, але в природній спосіб».

Тепер багато людей змушені 
приймати антидепресанти. Вони 
настільки виснажені, що їхній орга-
нізм не може боротися зі стресами 
природнім чином. Відпочивайте — і 
вам не будуть потрібні антидепре-
санти.

Я знаю людей, які кажуть: «Я 
весь тиждень інтенсивно працюю, а 
в неділю трохи менше». Проте сло-
во «шаббат» містить у собі значення 
— припинити працю, а не знизити 
рівень її інтенсивності. Тобто важли-
во не повільніше й спокійніше пра-
цювати, а припинити роботу зовсім, 
зупинитися, заспокоїтися.

Дослідники зауважили дуже ці-
каву особливість. Євреї становлять 
0,2% від усього населення землі. 
Але 23% лауреатів Нобелівської пре-
мії єврейського походження. Є різні 
пояснення цього феномену, одне з 
яких, що цей народ навчився нічого 
не робити. 

Що стається з нами, коли ми ні-
чого не робимо? У нас виникають 
докори сумління. Але ми повинні 
зрозуміти, що відпочинок — це Бо-
же повеління й дар для нас.

Шаббат — це дарунок спілкування
Даючи повеління щодо суботи, 

Бог сказав: «Сьомий день субота — 
Господу, Богу твоєму» (2М.20:10). Я 
хочу сказати, що скільки б відпочин-
ків ми не брали, ми не отримаємо 
спокою, якщо не знайдемо спокою 
в Богові. Святий Августин написав 
такі слова: «Ти створив нас для Се-
бе, і не знає спокою серце наше, по-
ки не заспокоїться в Тобі». Жоден 
фізичний відпочинок, навіть у най-
кращому п’ятизірковому готелі, не 
дасть нам спочинку, якщо наше сер-
це не заспокоїться в Господі. І тому 
Господь дав нам таку заповідь, щоб 
ми шукали спокою й шукали його в 
Ньому.

Мій знайомий професор, якого 
звати Фолкер Кеслер, написав кни-
гу «Наказ для лінивості». Автор цієї 
книги далеко не лінюх. Він закінчив 
дві докторантури — доктор матема-
тики й богослов’я, автор книг. Проте 
він стверджує: «Ті, хто намагаються 
знайти спокій без Бога, залишиться 
в неспокої».

Ми просто зобов’язані знайти 
спокій у Богові, у спілкуванні з Ним. 
Нам необхідно виділяти час для то-
го, щоб приходити в церкву, щоб 
спілкуватися з Богом та іншими 
людьми, які шукають Його.  

Віддаймо сьомий день — для 
Господа. Припинімо ту біганину по 
колу, яка забирає всі наші сили. Не 
думайте, що ви могли б ще щось за-
робити в цей день. Повірте, що як-
що ви присвятите його для Бога, 
Господь благословить вас набагато 
більше, ніж можна собі уявити.

Друге, що дуже важливо, — це 
спілкування з рідними, які дуже по-
требують нашого часу, нашої любо-
ві, підтримки й спілкування. Важ-
ливо також спілкуватися з іншими 
людьми, які живуть довкола нас: з 
сусідами, з братами і сестрами. Лар-
рі Крабб, американський християн-
ський психолог та консультант, на-
писав такі слова: «Я переконаний, 
що коріння всіх наших особистісних 
та психологічних проблем сягають 
саме у відчуженість один від одно-
го через відсутність спілкування». 
І Бог, знаючи про це, передбачив 
для нас спеціальний день, який ми 
можемо присвятити спілкуванню з 
Ним і з людьми, які нас оточують. 
Почніть це спілкування — і багато 
проблем, які виникають у вашому 
житті, вирішаться.

Отже, субота — це дар свободи, 
дар відпочинку і дар спілкування. 
Лише вільна людина може сказати: 
«У мене є день, який я присвячую 
Господу та спілкуванню з близьки-
ми мені людьми. У цей день я мо-
жу відпочивати». Субота створена 
Богом для блага людини, як сказав 
Христос. Тому не переживайте доко-
рів сумління, а почніть відпочивати.

Станьте вільною людиною — і 
відпочивайте!
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«Тоді знову сказав їм Ісус: «Мир 
вам! Як Отець послав Мене, і Я вас 
посилаю!» (Iв.20:21).

Церква Божа була народжена 
на Голгофі та явлена світу в день 
П’ятидесятниці. І місія, посланни-
цтво Церкви — це справа, що похо-
дить не від людини, а від Бога, і ми 
працюємо разом із Богом, втілюючи 
Його волю у своєму житті. Євангель-
ська місія складається з трьох актів: 
перший — Отець послав на землю 
Свого Сина. Другий акт місії став-
ся в день П’ятидесятниці — Отець і 
Син послали на землю Святого Духа, 
Який наділяє нас здібністю та спро-
можністю виконувати Господню мі-
сію. І третім актом місії, який стосу-
ється нас з вами, є те, що Отець, Син 
і Святий Дух посилають нас із вами 
— Свою Церкву — явити Христа сві-
тові. Перед Своїм вознесінням, даю-
чи останні настанови учням, Ісус ска-
зав: «А Він їм відказав: «То не ваша 
справа знати час та добу, що Отець 
поклав у владі Своїй. Та ви прийме-

те силу, як Дух Святий злине на вас, 
і Моїми ви свідками будете… аж до 
останнього краю землі» (Дії1:7-8).

Саме цим імпульсом керувався 
новостворений п’ятидесятницький 
рух 100-110 років тому. І це бачення 
дійшло й до наших земель.

На початку 20-го століття 
п’ятидесятниця на терени наших зе-
мель приходить трьома шляхами: 
з північного заходу (завдяки праці 
норвезького місіонера Томаса Бар-
ратта), з південного напрямку (пра-
ця в Одесі та навколишніх територі-
ях Івана Воронаєва), а також із захід-
ного (на якому, власне, я хочу зупи-
нитися більш детально).

Отже, на початку 20-го століт-
тя значна частина жителів Західної 
України не мала роботи. Шукаючи 
способу заробити, люди отримали 
можливість виїхати у США. Багато 
хто з них хотів залишитися в емігра-
ції. Проте ті люди, які там наверта-
лися до Бога й отримували хрещен-
ня Святим Духом, відчували у своє-

му серці бажання проповідувати на 
батьківщині. І знаючи, які важкі часи 
переживає їхня батьківщина, вони 
все одно залишають місце, де заро-
бляли хороші гроші й мали все не-
обхідне, щоб повернутися на рідну 
землю й звіщати там про спасіння. 

Утворення нової церкви — це 
завжди жертва, це завжди посвя-
та. Розвиток церкви — це завжди 
важка праця й боротьба. Одним із 
людей, які готові були на цю жерт-
ву, став Порфирій Ільчук. Він на-
родився на Тернопільщині. Перед 
першою світовою поїхав на рік за-
робити грошей у США. Коли почала-
ся війна, перестали ходити кораблі, 
літаків тоді ще не було, і чоловік не 
мав змоги повернутися додому, як 
планував. І замість року Порфирій 
провів у США шість років. Уже став 
подумувати про те, щоб пустити в 
Америці коріння, бо з сім’єю сто-
сунки обірвалися і його ніби й ніщо 
не тримає. Але в 1918 році він по-
трапив на служіння в американську 
п’ятидесятницьку церкву, де пока-
явся й отримав хрещення Святим Продовження, початок у "Благовіснику" №1-2, 2018

П’ятидесятницька ідентичність:
уроки української П’ятидесятниці

Біблійні курси на Львівщині, 
Острівчик, Золочів, 1935 р.



Духом. Тоді Порфирій зрозумів, що 
треба повертатися до сім’ї й дітей. 
У 1919 році йому це не вдалося. 
Корабель, на якому плив чоловік, 
повернули назад, сприйнявши як 
ворожий, і в тому гармидері у По-
рфирія вкрали всі гроші. Чоловік за-
вагався: як же бути — лишатися тут 
ще на певний час чи їхати додому 
з порожнім гаманцем, але з Духом 
Святим у серці. І тієї ж ночі він ба-
чить у сновидінні глечик, наповне-
ний доларами. І Порфирій вирішує, 
що треба рухатися додому, а Бог 
про все потурбується. І він разом 
із друзями Трохимом Нагорним і 
Йосипом Антонюком у 1920 році 
прибуває в Шумськ Кременецько-
го району. І Бог робить чудеса. Сім’ї 
їх упізнають, признають, стосунки 
відновлюються. І в тому ж році їхні 
сім’ї навертаються до Господа. Ба-
гато односельчан приходять до них 
послухати Євангелію, яка звіщаєть-
ся в силі Святого Духа. Проти них 
повстає місцева релігійна верхівка, 
їх звинувачують у пропаганді кому-
нізму. У березні 1921 року в домі 
священика п’яні польські солдати 
настільки побили Ільчука, що поду-
мали, що він мертвий. Вони відда-
ли його почорніле тіло дружині. Але 
Бог зберіг його життя, і Порфирій 
Іванович невдовзі знову став про-
повідувати Слово Боже. Зрештою 
його і ще кількох братів осудили до 
смертної кари. Коли їх везли на во-
зі на місце страти, Нагорний запи-
тав Ільчука: «А ти пам’ятаєш, як у 
Штатах ти бачив видіння: повні ха-
ти людей, які прийняли Євангелію 
і отримали хрещення Святим Ду-
хом? Ми ж цього не бачили, а на-
ше життя вже має скінчитися». Коли 
їх привели на галявину, Ільчук по-
просив дозволу помолитися перед 
смертю. Коли він молився, якийсь 
Божий страх зійшов на жандармів, 
двоє з них навіть просльозилися, і 
вони сказали: «Тікайте хлопці, поки 
ми вас відпускаємо, і не приходьте 
тільки в це село проповідувати, по-
ки наша військова частина тут пере-
буває». Так Бог дивним чином збе-
ріг їхнє життя. Після цього Порфирій 
Ільчук прожив ще 36 років і помер 
своєю смертю в 1957 році (хоча йо-
го чотири рази осуджували до стра-
ти), а Нагорний — 42 роки. І вони 

своїми очима в Західній Україні ба-
чили повні хати людей, покаяних і 
охрещених Святим Духом.

Але повернення цих братів в 
Україну, як і повернення й інших, 
мало локальний вплив. Церкви фор-
мувалися незалежно одна від одної 
й розвивалися по-своєму. Тоді не 
було теології, було багато практики, 
емоцій, сили Божої, але в 1924 ро-
ці на територію Західної України по-
вертається Іван Герес. 

Він бачить навернених людей, 
бачить церкви, але зауважує, що во-
ни діють осібно і не спілкуються між 
собою. Герес пропонує цим церк-
вам об’єднатися і збирає перший 
з’їзд у Кременці на початку травня 
1924 року. На тому з’їзді було ство-
рено союз, який назвали Союзом 
євангельських християн імені свя-
тої П’ятидесятниці. Відтоді служіння 
стало більш організованим і злаго-
дженим. Я буду ще не раз вертатися 
до різних історичних моментів, про-
понуючи вам розглянути сім уроків 
реалізації п’ятидесятницької іден-
тичності, які на практиці проявили-
ся в Західній Україні.

 
Урок перший: місія — основне 

заняття хрещених Святим Духом 
людей

Люди початку 20-го століття, 
отримавши новий особливий до-
свід, розуміли, що він не є самоціл-
лю. Що Дух Святий зійшов не про-
сто, щоб хизуватися і казати всім, 
що хрещений Святим Духом. Дух 
Святий зійшов для того, щоб ти міг 
бути посланим і мав змогу звершу-
вати Божу справу. Ми повинні яви-
ти Христа світу в силі Святого Духа. 
І саме так розуміли своє призначен-
ня ці люди, які не мали великої осві-
ти. Вони не прочитали багато кни-
жок, але, маючи в руках Писання, а 
в серці Святого Духа, здійснюють мі-
сіонерську діяльність. Завдяки їхній 
праці Благою Звісткою були досяг-
нуті навіть найвіддаленіші поліські 
села. І їхня проповідь часто завер-
шувалася масовими водними хре-
щеннями.

У кінці 1920-х років на території 
Східної Польщі (нині Західна Укра-
їна) з’являється ще одна знакова 
особистість — Густав Шмітд. Він на-
родився на Житомирщині, учився в 

Німеччині, був громадянином США, 
а одружився на норвежці. Шість 
років виконував місіонерське слу-
жіння в Норвегії, потім повернувся 
в Штати, а згодом Бог поклав йо-
му на серце щось зробити для зем-
ної батьківщини, де він народив-
ся. Шмідт знайшов двох шведських 
бізнесменів у Сполучених Штатах, 
за їхньої підтримки створив Східно-
європейську місію, штаб-квартира 
якої була в місті Гданську. У 1929 ро-
ці діяльність цієї місії охопила Захід-
ну Україну. Брати спочатку сприйня-
ли це насторожено, тому що Шмідт 
представляв іншу деномінацію — 
Асамблеї Божі, тоді як Герес, який 
координував роботу діючого Союзу, 
представляв Церкву Божу. Але Бог 
дав їм взаєморозуміння — і май-
же всі церкви стали співпрацювати 
з Густавом Гербертом Шмідтом, за-
вдяки зусиллям якого місіонерська 
діяльність церкви вийшла на новий 
значно вищий рівень — з’явилося 
поняття благовісництва.

Варто зазначити, що благовісни-
ки були основними особами в ран-
ньому п’ятидесятницькому русі, то-
му що вважалося, що всі християни 
покликані до благовістя. Основною 
вимогою до благовісників було спо-
внення Святим Духом. Бо це вважа-
лося саме тим, що робить благовістя 
успішним. Благовісник також пови-
нен був мати стратегічне мислення 
— не лише дбати про себе й власну 
родину, а керуватися баченням, яке 
Бог дає в Дусі щодо того, де відкри-
вати церкву, як її розбудовувати. Ще 
однією вимогою був високий рівень 
моралі, що на той час дуже контрас-
тувало з поведінкою служителів іс-
торичних церков, особливо право-
славної. Тому щоб бути успішним 
благовісником — світлом для інших 
— треба було стати святим. На той 
час церква розуміла, що благовісни-
ки багато часу присвячують Божій 
справі, тому надавали їм необхідну 
матеріальну підтримку, бо ж удома 
в цих людей були діти, яких треба 
було годувати. Саме за такою мо-
деллю відбувалося благовістя. І во-
но було успішним.

У 1028 році зібрався другий з’їзд 
Союзу в Кременці, на якому було 
прийнято рішення про повну єван-
гелізацію Полісся. Ідея була така: не 



всі ниви дозрівають в один час. Ко-
ли благовісники, послані Союзом, 
прийшли на Франківщину, то кар-
патські ворожбити не допустили їх 
на свої території. На Львівщині гре-
ко-католицькі інтелігенти також не 
дозволили їм розвинути свою діяль-
ність. І вони вирішили, що не слід 
стояти й плакати біля зачинених 
дверей, а входити у двері, які відчи-
нені. До 1929 року, допоки Шмідт не 
втрутився в цю ситуацію, брати над-
то буквально розуміли Писання — і 
в тих місцях на Рівненщині, на Тер-
нопільщині, на Волині, де їх не при-
ймали, обтрушували порох. Вихо-
дячи з сіл, де їх били чи проганяли, 
вони обтрушували зі штанів пилю-
ку, проводячи по них рукою й при-
казуючи: «Бачить Бог і судить!» І ось 
уже минуло 90 років, а в тих селах 
ще й досі немає євангельських цер-
ков. Такі випадки відомі й на Захід-
ній Україні, і на Сході, де в одному 

вирішальну справу кажуть: «Це те ж 
саме, що послати попа в Михайлів-
ку». Наші брати звершили вже три 
молитви спеціально на тому міс-
ці, щоб щось змінилося, але поки 
що явних змін немає. І коли Шмідт 
прийшов, то заборонив братам це 
робити.

Ще одна цікава особливість то-
гочасного благовістя — це відсут-
ність залежності місіонерсько-
го руху від дому молитви. Ранній 
п’ятидесятницький рух не думав 
про будівництво. На це не було ані 
ресурсів, ані часу. Основним їхнім 
завданням було спасіння людей. І 
лише в 1928 році вони вирішили бу-
дувати доми молитви. І 21 вересня 
1930 року в селі Биківці на Терно-
пільщині відбулося перше відкриття 
молитовного дому.

Проте, як вже було зазначено, 
ранні п’ятидесятники не були за-
лежні від приміщень. Вони присто-
совували різні будівлі для власних 
потреб і вважали, що приміщення 
— це другорядне. Основне — це га-
ряче серце й велосипед. Є фото, на 
яких благовісники, до речі, серед 
них були й сестри, у нарядних кос-
тюмах і з велосипедами. Цим тран-
спортом вони об’їхали все Полісся 
— і Господь потужно благословив їх-
ню працю.

Спогади про їхню працю вра-
жають і дивують водночас: «Брати 
Адамек і Давидюк, перебуваючи на 
Львівщині, стоячи на пеньку зріза-
ного дерева, проповідували Слово 
Боже. А відтак настав час молитви, 
після якої у воду ввійшли брати Го-
лубовський і Федишин, а за ними 
рядочком у білій одежі йшли повіль-
но люди: до одного — брати, а до ін-
шого — сестри. У той день увійшло 
в завіт із Господом понад 100 душ». 
Ще маленький звіт: «31 березня ми 
вирушили пішки за 30 верст у Жо-
лудськ, де мали шість зібрань, на 
яких Господь хрестив 46 душ Духом 
Святим і 8 душ покаялося, — пише 
Лукаш Столярчук. — 3 квітня відві-
дали Ромейки, де Господь хрестив 
Духом Святим 28 душ. За ці останні 
вісім тижнів Господь хрестив Святим 
Духом 129 душ, у тому числі 60 дітей 
недільної школи. Слава Господу!» 
Або ж Станіслав Недвецький — по-
тужний брат (на фото він зазвичай 

з галстуком-метеликом і обручкою 
на лівій руці), який повернувшись 
зі США в Молодечне, що в Білорусі, 
став проповідувати. І Господь діяв. 
Ось як він звітує про свою працю: 
«Протягом березня 1930 року я про-
вів у різних місцях 22 богослужіння, 
під час яких покаялося 63 людини. У 
квітні я провів 29 богослужінь у різ-
них місцях і пройшов пішки 125 км. 
На сьогодні в нас близько 50 канди-
датів на водне хрещення, і ми хоче-
мо їх охрестити в травні… За остан-
ні три місяці в довіреному мені ра-
йоні прийняло хрещення 108 душ. 
Господь хрестив Духом Святим 32 
душі, троє людей отримало явне 
зцілення». Поміж тим пише про те, 
що він брав участь у богослужіннях 
разом із Любов’ю Коб’яко, на одно-
му з яких покаялося 10 людей, а на 
іншому 8. Я наводжу всі ці факти для 
того, щоб ми відчули динаміку слу-
жіння тогочасної охрещеної Духом 
Святим церкви, для якої місія була 
основним завданням. Підсумовую-
чи своє служіння, Шмідт згодом на-
пише: «Ми усвідомлюємо, що хрис-
тиянські ідеї ніколи б не проникли в 
серця та почуття людей, якби не бу-
ло ознак та чудес».

І якщо в 1932 році в цьому бра-
терстві було 12 тис. людей, то в 
1939-му їхня кількість зросла удвоє 
— до 25 тис. чоловік.

Вони зуміли відчути й викорис-
тати час. А чи робимо це ми? Чи 
ми використовуємо той духовний 
потенціал, який було дано нам? Як 
наш духовний досвід впливає на мі-
сіонерську поведінку? Я не маю на 
увазі, що нам потрібно змінювати 
місце дислокації, кудись їхати. Це 
не обов’язково. Місія — це спосіб 
присутності Церкви у світі. І я хотів 
би побажати вам, щоб ви обрали 
такий спосіб присутності там, де ви 
перебуваєте, щоб являти Христа лю-
дям, які вас оточують. Місія — це не 
окрема справа окремих людей. Це 
наша спільна праця, особливо якщо 
ми наповнені Святим Духом і хоче-
мо жити так, щоб Христос прослав-
лявся.

 Михайло МОКІЄНКО 
(молодший)

селі може бути тисячна церква, а в 
іншому селі за 5 кілометрів — немає 
жодного віруючого.

Я хочу сказати вам щось дуже 
серйозне: 1920-1930-ті роки — це 
духовно особливо чутливий пері-
од. І те, що тоді зв’язувалося, досі 
зв’язане, те, що тоді розв’язувалося, 
— розв’язане донині й розвиваєть-
ся. У нас на Дніпропетровщині є се-
ло Михайлівка. Мій прадід із інши-
ми віруючими в 1928 році поїхав 
туди проповідувати. Їх там побили, 
і вони, вийшовши з села, обтруси-
ли порох. І за 90 років у Михайлівці 
не було жодного віруючого, хоча це 
село розташоване за три кілометри 
від нашого містечка. Уже в районі 
з’явилася приказка — про якусь не-

Ще одна цікава особливість 
тогочасного благовістя — 
це відсутність залежності 

місіонерського руху від 
дому молитви. Ранній 

п’ятидесятницький рух не 
думав про будівництво. 

На це не було ані ресурсів, 
ані часу. Основним їхнім 
завданням було спасіння 

людей. Основне — це гаряче 
серце й велосипед.



23 серпня 2018 року 
в Києві відбувся випуск 
Міжнародної місіонер-
ської школи, яка працю-
вала на базі КБІ та за під-
тримки місій «Голос на-
дії» (Україна) та «Світло 
для народів» (Швеція). 
Протягом майже трьох 
місяців навчання студен-
ти здобували теоретичні 

в команді, мати стратегічне мислен-
ня, але надіятися на Бога.

«Тут ви отримали знання, але 
пам’ятайте, що мудрість і помазання 
від Бога ви будете отримувати на ко-
лінах», — зауважив Сергій Тарасюк. 
Він розповів два випадки з місіо-
нерської практики студентів у Жито-
мирській області: «Один чолов’яга 
Леонід їхав із Одеси на Київ і яки-
мось чином потрапив у Білу Церк-
ву. А там якраз були студенти, його 
зустрів брат Рустам і розповів йому 
Євангелію. Чоловік прийняв. Йому 
запропонували поїхати в центр ре-
абілітації. Хочу сказати, що Леонід 
вже покаявся, духовно зростає, ста-
вить дуже багато питань… Інша ко-
манда працювала в Хомутці. Там 
потрібно було розрівняти поле під 
дитячий майданчик. Голова сільра-
ди, який ще минулого року вважав 
мене своїм ворогом, подарував нам 
дорогу дитячу гірку для цієї спра-
ви. Цей новостворений майданчик 
знаходиться якраз навпроти нашо-
го дому. Приходять мами, бабусі з 
дітьми. Чудова можливість спілку-
ватися з ними. Ще одна нагода для 
благовістя!» — сказав служитель.

Віталій Оніщук закликав випус-
кників не відкладати власного по-
кликання, не загасити вогню в сер-
ці й бути відважними в довіреному 
Богом служінні. Адже важливо не 
лише здобути знання, а й втілити їх 
у Божу справу.

На початку свого звернення Ми-

кола Синюк запитав молодих лю-
дей: «Яке головне, єдине й абсолют-
не бажання Бога?» І почувши у від-
повідь: «Спасіння людей!», сказав: 
«Дякую! Тест зданий!» Служитель 
нагадав присутнім історію з книги 
Дії святих апостолів про кривого, 
який отримав зцілення через апос-
толів Петра та Івана. Зокрема він 
звернув увагу на слова Петра «Що 
маю, те даю!» «Щоб дати, потрібно 
мати! Неможливо дати більше то-
го, що у вас є, — наголосив єпископ. 
— Аби роздавати щедро й багато 
— потрібно постійно поповнювати 
свій запас знань, любові, ревності, 
жертовності, терпіння…»

Студенти місіонерської школи 
подякували спонсорам та організа-
торам, а також вручили керівництву 
КБІ символічний подарунок та про-
демонстрували створений власно-
руч відеоролик про навчальні будні.

Завершальну промову виголо-
сив Олександр Озеруга. Пресвітер 
дав студентам п’ять практичних по-
рад щодо реалізації покликання: 1) не 
відкладайте; 2) не ставте умов; 3) 
тримайте удар; 4) перемагайте спо-
куси; 5) тримайтеся покликання.

Десятеро випускників матимуть 
співбесіду щодо початку місіонер-
ського служіння з керівництвом 
«Голосу надії». Наступний набір до 
ММШ планується в червні 2019 ро-
ку.

Дмитро ДОВБУШ

Сьома Міжнародна місіонерська 
школа випустила студентів

богословські знання, необхідні для 
майбутніх служителів, а також про-
ходили практику на місіонерських 
точках. Дипломи отримали 21 чоло-
вік.

У стінах КБІ пройшло богослужін-
ня-закриття, яке завершилося вру-
ченням дипломів.

За основу своєї промови Ан-
тон Кукса взяв вірш із Послання до 
филип’ян (1:6): «Я певний, що той, 
хто в вас розпочав добре діло, ви-
конає його аж до дня Христа Ісуса». 
«Бог, Який щось починає, Він і за-
вершує, доводить до кінця, — ска-
зав освітянин. — Під час цього на-
вчання Бог щось розпочав у вашо-
му житті, у покликанні, характері. 
Він буде це продовжувати й завер-
шить. Недавно я їхав в електричці й 
зустрів студента 2015 року випуску. 
Він відучився, повернувся додому 
— та й ніби на тому все. Але, коли 
ми проїжджали один із населених 
пунктів, хлопець каже мені: «Ось тут 
я працюю місіонером, уже хрестили 
близько 20 людей». Мене це дуже 
підбадьорило. Адже ми не знаємо, 
як складеться далі життя наших сту-
дентів. Але Бог продовжує почату 
справу. Тож хай ніщо не завадить 
вам виконати ваше покликання!»

Сергій Манелюк подякував усім 
працівникам місіонерської школи, 
а також партнерам — зокрема мі-
сії «Голос надії» — за їхнє служіння. 
Він закликав випускників взяти при-
клад з апостола Павла — працювати 



«Кажу правду в Христі, не об-
манюю, як свідчить мені моє сум-
ління через Духа Святого, що маю 
велику скорботу й невпинну муку 
для серця свого! Бо я бажав би сам 
бути відлучений від Христа за-
мість братів моїх, рідних мені ті-
лом; вони ізраїльтяни, що їм на-
лежить синівство, і слава, і запо-
віти, і законодавство, і Богослуж-
ба, і обітниці, що їхні й отці, і від 
них же тілом Христос, що Він над 
усіма Бог, благословенний, навіки, 
амінь» (Рим.9:1-5).

Ми живемо в останні часи. Попе-
реду — велика духовна битва. Тому 
ми повинні взяти на себе відпові-
дальність за своє життя, за своє слу-
жіння, за свою церкву й країну в ці-
лому. І як добре, що ми маємо Боже 
Слово. У ньому ми знаходимо при-
клади з життя людей, які йшли за Бо-
гом. Зокрема, апостол Павло є для 
нас чудовим прикладом людини, 
яка вболівала за долю свого народу. 
Ніхто його не змушував до цього, але 
в його серці було велике переживан-
ня, яке спонукало його до дії — слу-
жіння людям. І ми повинні брати на 
себе відповідальність за долю сіл та 

міст, у яких ми живемо.
Іноді ми просто замикаємося у 

своїх церквах і забуваємо, що до-
вкола нас ще багато людей, які по-
требують Бога. Слово Боже гово-
рить нам не лише про небеса, не 
лише про вічність, а й про земні бу-
денні речі. Воно регламентує наше 
повсякденне життя й дає поради 
щодо того, яким воно має бути.

Відомий філософ Володимир 
Соловйов виділяє два типи людей. 
Один із них — люди, які думками 
повзають по землі, а другий — ті, які 
літають вище хмар. Обидва погляди 
неправильні, і Писання збалансо-
вує ці два типи, окреслюючи світо-
гляд людини Божої: це людина, яка 
чує голос Святого Духа і разом із тим 
вболіває за свій народ. Павло — чу-
довий приклад такої людини. Він го-
ворить, що його сумління керується 
Святим Духом. Сумління в нього бу-
ло й до того, ще тоді, коли він пере-
слідував Церкву Божу, але його по-
зиція була неправильною. Але коли 
Павло познайомився з Христом, ко-
ли на нього зійшла благодать Свято-
го Духа, у нього сформувався пра-
вильний погляд на людей, які жор-

стоко його переслідували. «Я маю 
велику скорботу і невпинну муку 
для серця свого», — пише апостол.

У наші дні сучасна християнська 
ментальність, на жаль, зводиться до 
переконання, що йдучи за Христом, 
ти не матимеш жодних проблем, у 
тебе все буде добре, ти все легко 
долатимеш. Я хотів би застерегти 
вас від такої думки. Людина, яка пе-
ребуває близько з Богом, відчуває 
Його серце. Павло, будучи близько з 
Богом, відчував, що Господь тужить 
за Ізраїлем, який не прийняв Його 
спасіння. Господь бачив їхню гірку 
долю в майбутньому.

Ми також покликані в суспіль-
стві, у якому живемо, бути світлом.  
Для цього ми повинні пройнятися 
Божим болем за людей, ми пови-
нні пізнати серце Боже, бо інакше 
не ми впливатимемо на світ, а він 
впливатиме на нас. У Павловому 
серці, яке було близько з Божим, не 
було місця для егоїзму, зверхності. І 
в такому серці може визріти справ-
жнє співчуття до інших людей.

Я маю одну велику мрію: я молю-
ся за те, щоб в Україні мільйони лю-
дей пізнали Господа. Решта все ми-
неться. Але найдорожче, що є для 
неба, — це спасіння людських душ. І 

Візьми відповідальність за долю своєї країни

Проповідь, проголошена на закритті Малинфесту, 2018



якщо ми візьмемо на себе таку від-
повідальність — приводити людей 
до Христа — то побачимо у своєму 
житті Божі чудеса. Але щоб це ба-
жання могло жити й укорінювати-
ся в вас, ви повинні щиро полюби-
ти Боже Слово. Ніщо так не формує 
здорової сильної віри, наслідком 
якої є мудре, здорове, благословен-
не християнське життя, як Слово Бо-
же. Живіть ним, цитуйте його, до-
тримуйтеся того, що сказано в Пи-
санні, щоб інші могли бачити, що ви 
є людьми, які мають Слово в серці 
й несуть його у світ. Боже Слово дає 
мудрість, допомагає приймати пра-
вильні рішенні й робити розумний 
вибір. Хто шанує Боже Слово, ніколи 
не буде посоромлений. Але, несучи 
Боже Слово, покажіть, що воно у вас 
не лише на язику, а що воно у ва-
шому серці, у ваших словах і вчин-
ках, що воно є принципами вашого 
життя. Щоб не було так, як кажуть у 
народі: «Обіцянки масні, а варени-
ки пісні». Тобто мова наша гарна, а 
життя свідчить про протилежне. Як-
що ви знаєте Писання й цитуєте йо-
го іншим, але так не живете, то це 
компрометує Боже Слово й христи-
янський шлях. 

Наше суспільство переживає ве-
лику кризу: вороги зі сходу, ворожі 
ідеології із заходу, внутрішні кон-
флікти. І зцілити це суспільство мо-
жуть лише люди, які мають таке сер-
це, яке мав апостол Павло. Він до-
бровільно взяв на себе Божий біль 
за народ, рідний йому по крові. Ми 
ж хочемо йти по життю легко й при-
ємно, і не хочемо брати на себе за-
йвої відповідальності, зайвого бо-
лю.

Своє серце Бог відкриває людям 
у Своєму Слові. І якщо ми не пізна-
ємо сутності Бога, Його серця, на-
ше пояснення Писання буде непра-
вильним. Тому щоб краще зрозумі-
ти Писання, ми повинні звертатися 
до Бога за допомогою. Апостол Пав-
ло був потужним молитвеником. 
Молитва повинна стати частиною 
сутності християнина. Вона підтри-
мує наш духовний стан у тонусі, як 
спортсмена підтримують постійні 
тренування. Як тільки спортсмен пе-
рестає тренуватися, його спортив-
ний рівень починає катастрофічно 
падати.

Тому полюбіть Слово й полюбіть 

молитву. Ці два крила понесуть вас 
над життєвим океаном попри бурх-
ливі хвилі. У молитві ми не лише 
щось просимо, як іноді роблять дея-
кі християни. У молитві ми можемо 
бачити себе, свій духовний стан. На-
ближаючись до Бога, ми більш ясно 
бачимо свої помилки, свої прома-
хи, свою неправильну мотивацію. 
Ми більш ясно Бачимо Божу волю й 
проймаємося Його болем.

По-третє, шануйте Святого Духа, 
Якого Бог вилив у ваші серця. Свя-
тий Дух — це не просто інші мови. 
Це Особистість, третя особа Бога, 
рівна з Отцем і Сином, оселяється 
в нашому серці. І це не наша заслу-
га, це не наші благання чи сльози, 
не наша ревність, це Христовий дар 
і Його жертва. Зійшовши в людське 
серце, Святих Дух приносить туди 
волю Божу. Але хочу застерегти вас 
і себе: отримавши Святого Духа, на-
вчімося Його слухати, навчімося Йо-
му коритися. Не ми ним управля-
ємо, а Він посланий для того, щоб 
спрямувати нас до всякої правди 
і довести до неба, до Отця. Святий 
Дух завжди нас спонукуватиме до 
молитви, до читання Біблії. 

Бійтеся того, щоб, тримаючи 
свою Біблію закритою, штурмувати 
небеса з проханням: «Господи, від-
крий мені, куди йти, куди їхати, з 
ким одружитися?» Це нерозумно, 
тому не чиніть так, бо ви можете по-
трапити у спокусу. Шануйте Святого 
Духа, сповняйтеся Ним, і дозвольте 
Йому зробити з себе, ні, не суперге-
роя, відомого на весь світ, а людину, 
у якій відображається образ Ісуса 
Христа.

Ніколи не принижуйте тих, хто 
ще не пережив сили Святого Духа. 
Це одна з помилок п’ятидесятників. 
Мене ще в юності Бог застеріг від 
цього.

Любіть Церкву, частиною якої ви 
є. Поважайте служителів, навіть як-
що вони не все так глибоко знають і 
розуміють, але на них покладена ве-
лика відповідальність. Підтримуйте 
руки служителів. Запитуйте, чим ви 
можете бути корисними для них. Не 
підраховуйте, що Церква зробила 
для вас, а рахуйте те, що ви зроби-
ли для Церкви. І якщо ви своє сер-
це будете нахиляти до правди Бо-
жої, то зможете багато чого зроби-
ти. Бог буде використовувати вас, як 

посудину, якщо ви шукатимете Його 
волі. Якщо ж ви не будете коритися 
Божому Слову і Святому Духу, то на-
марно проживете своє життя. Хтось 
інший користуватиметься вами, і ви 
будете орати не Божу ниву, а інші 
поля. Хай би того ні з ким із вас не 
сталося!

Станьте також сіллю для цього 
світу. Бо де немає солі, там гниє. Ві-
руючі люди потрібні всюди. Якщо 
маєте змогу й покликання до цього, 
йдіть у школи, займайте високі по-
сади в державі, у судах. Розвивай-
теся, здобувайте освіту, щоб мати 
можливість впливати на цей світ. 
Чому гнилі наші судові системи? Там 
Бога немає! Чому при владі є лю-
ди, які хотіли б зробити добро, але 
не можуть цього зробити? Вони не 
знають Божих законів і рухаються в 
рамах існуючої системи, зруйнувати 
яку можуть лише віруючі люди.

Джона Вашингтона двічі обира-
ли на посаду президента, і він дві-
чі отримав 100% підтримку. Це ста-
лося тому, що він був глибоко віру-
ючою людиною, і це проявлялося 
в його чесності. Люди довіряли цій 
людині. І завдяки саме йому й вини-
кла така суперкраїна, як США.

Моліться, щоб Бог відкрив вам 
ваше покликання й показав, яке слу-
жіння ви можете виконувати. І вико-
нуйте те, що вам кладеться на сер-
це. І не чекайте, що Бог скаже вам: 
«О, твоє служіння грати на гітарі!» 
Бог хоче доручити вам щось більше. 
Я не проти музики, але знаю, що в 
цей час Бог потребує таких людей, 
які вболівають за долю своєї країни 
й готові життя присвятити для спа-
сіння свого народу.

Будьте дуже уважні там, де ви 
вчитеся, де працюєте. Не ставте се-
бе вищими від інших, не робіть із 
себе великих знавців, великих му-
дреців. Будьте тихими, скромними, 
уважними до людей, частіше усмі-
хайтеся, робіть людям добро. Пока-
жіть, що у вашому серці, а не лише 
на язиці, є Христос.

Якщо ми почнемо служити своє-
му народові, то за 10-20 років Укра-
їна стане іншою країною, і Бог буде 
рясно благословляти нашу чудову 
землю. 

Михайло ПАНОЧКО



Представляємо область

— Віталію Олексійовичу, що ви 
визначите як найбільш характерне 
для Об’єднання церков Тернопіль-
ської області? 

— Я скажу, що поміркованість у 
всіх питаннях церковного життя — і 
щодо вчення, і щодо богослужбової 
практики. У нас немає якихось край-
ностей, які трапляються в інших об-
ластях. Наші церкви не схильні до 
бунтів і до всього іншого, що їх су-
проводжує. Можливо, це пов’язано 
з тим, що брати-попередники бу-
ли помірковані люди, навчені, роз-
судливі — і це нам передалося в 
спадок (посміхається). Зауважу, що 
євангельський рух у Західній Україні 
розпочався на Тернопільщині саме 
такими розважними братами. Кре-
менець тоді був центром Всеполь-
ського союзу євангельських церков. 

— Здається, що євангельський 
рух на Тернопільщині мав ще й на-
ціональний акцент, шанувалася 

Віталій ЯЦЮК:
«Немає нічого важливі-
шого за концентрацію, 
фокусування на 
Ісусі Христі»

українська мова, коли на Волині й 
Рівненщині, зокрема на Поліссі, до 
цього часу в церквах проповідують 
і співають по-російськи.

— Так, українська мова на Тер-
нопільщині була більш поширеною 
в богослужбовій практиці, ніж в ін-
ших областях. Це правда. У Кремен-
ці в 1928 році був надрукований 
перший український збірник хрис-
тиянських пісень. Видавався жур-
нал «Євангельський голос» укра-
їнського мовою. Ще один україно-
мовний журнал видавав Іван Герес, 
який називався «Будівничий церкви 
Божої». 

— А що можна сказати щодо 
особливостей самої Тернопільської 
області?

— По-перше, на її території є дві 
великі Всеукраїнські святині: Поча-
ївська лавра для православних, а 
Зарваниця для греко-католиків. До 
цих святинь приходить багато па-

ломників зі всієї України, і навіть сві-
ту. Вони відіграють значну роль, ро-
блячи людей більш релігійними. 

На Тернопільщині великий вплив 
має греко-католицька церква. Осо-
бливо в районах, які раніше були 
під Австро-Угорщиною. Наших цер-
ков більше на етнографічній Воли-
ні, а це Шумський, Кременецький, 
Ланівецький, Збаразький райони, 
які були російськими і де переважає 
православна церква. 

Якщо говорити про відкритість 
людей щодо наших євангелізацій-
них заходів, то православні більш 
відкриті. Греко-католики (звичайно, 
не скрізь) обережніші, більш насто-
рожені, упереджені. Ця упередже-
ність особливо відчутна в перші дні 
проведення дитячих таборів, але на 
2-й чи 3-й день люди стають більш 
зацікавленими, відкритими, відпус-
кають дітей в табір і приходять самі. 

— Як вам вдається працювати в 
такій релігійній обстановці?

— Працюємо як можемо. Я осо-
бисто в 1995 році розпочав працю 
в містечку Копичинці (Гусятинський 

Про життя та особливості Тернопільського обласного об’єднання цер-
ков ХВЄ, про особисте життя та служіння розповідає Віталій ЯЦЮК — стар-
ший пресвітер об’єднання.



на зміну особистого життя. Масові 
євангелізації ми проводили, але во-
ни не були такі ефективні.

— Які служіння найбільш розви-
нуті в об’єднанні?

— Ми розвиваємо місіонерське 
служіння. Створили місіонерський 
відділ. Відповідальний за нього 
Михайло Коломийченко. Він добре 
веде цю справу. Бюджет нашого 
об’єднання, а це є ще однією його 
особливістю, на 70% йде на відділи. 
Левова частина бюджету призначе-
на саме на місіонерський. Бо в нас 
ще є райони, де немає євангель-
ської церкви. Ми особливо працює-
мо на відкриття церков у цих райо-
нах. 

— А яку роботу проводите з мо-
лоддю?

— Кожного року проводимо три 
обласні молодіжні конференції. Але 
в основному наша молодь задіяна 
в районних молодіжних конферен-
ціях. На рік складено план моло-
діжних зібрань, у тому числі й об-
ласних. Тому молодь, знаючи про 
заплановані служіння, бере в них 

участь, зустрічається, спілкується. 
Наша молодь щороку бере участь 
у молодіжному з’їзді в Малині. На-
скільки мені відомо, то з нашої об-
ласті завжди одне з найбільших 
представництв на цьому фестивалі.

— Чи вважаєте ви, що 
євангельським християнам-
п’ятидесятникам бракує біблій-
ної освіти, виваженого біблійного 
вчення? Як ви вирішуєте цю про-
блему?

— Не варто так узагальнювати. 
Усе залежить від самого християни-
на. У нашій області ми маємо Терно-
пільську біблійну семінарію (наша 
біблійна семінарія була зареєстро-
вана першою в Україні в 1990 році). 
Ми заохочуємо братів до навчання, 
особливо молодь. Правда, немає 
багато охочих, але ми спонукуємо, 
щоб працювали й вчилися, вчилися 
й працювали. Освіта має супрово-
джувати працю. Це моє глибоке пе-
реконання. 

Ми маємо ще один навчальний 
заклад — Тернопільський місіонер-
ський інститут. Уже чотири роки як 
він став частиною нашого братства, 

район), у якому ніколи не було 
сформованої євангельської церкви. 
У самому районі була в далекому 
минулому тільки одна така церква. 
Отож, мені в Копичинцях було ду-
же важко. Люди релігійні, бо в міс-
течку діє кілька греко-католицьких 
громад. Але працював, розпочав-
ши працю з нуля. Переїхав туди для 
проживання, проявляв турботу до 
людей, любов, виконував свою ро-
боту якісно, благовістив, постив, мо-
лився, кликав до Бога — і Бог приво-
див людей до покаяння. У 1997 році 
ми розпочали будівництво дому мо-
литви в Копичинцях, у 1999 році за-
кінчили. На сьогодні це діюча церк-
ва зі своїми служителями й служін-
нями. Щодо способів євангелізації, 
які використовували й тепер вико-
ристовуємо — то це особистий кон-
такт з людьми, проявлення любові, 
турботи до них, гостинність. Усі лю-
ди, які є в церкві, проходили через 
мій дім. Багато з ними розмовляли, 
показували, як ми живемо, як ви-
ховуємо дітей. І це зачіпало людей 
дуже сильно й духовно їх зрощува-
ло. Тож особисті контакти давали 
свої результати на покаяння людей, 

Статистичні дані
Тернопільського об’єднання 
Української Церкви християн віри євангельської
(станом на 01.01.2018 р.)

Усього церков — 102;
у них членів — 5615;
пастирів 98, дияконів 146

Кількість церков, які мають власні молитовні будинки — 
84;
будують молитовні будинки — 6;
не мають власних молитовних будинків — 12.

Кількість молоді в церквах — 989.

Працює 1 навчальний заклад (55 студентів);
1 благодійний фонд;
транслюється 3 радіопередічі;
ведеться служіння у 4 тюрмах.

Кількість хорів — 30;
музичних груп — 21;
оркестрів — 3.

Кількість недільних шкіл — 55
кількість учнів у НШ — 1277
кількість вчителів у НШ — 177

Пастирська молитва на Співочому полі, м. Тернопіль



раніше мав статус міжконфесійного. 
Готує місіонерів на мусульманські 
країни. Багато наших місіонерів тру-
диться в Узбекистані, Туркменістані, 
в Африці. Я відвідував їх там. Гарно 
працюють. Але ми хочемо дещо змі-
нити спрямування інституту, щоб він 
готував місіонерів і для України, бо, 
крім Азії, Африки і Європи, є багато 
праці й у нашій країні. 

Щодо мене, то я відповідав за 
відділ освіти в нашому Об’єднанні. 
Мені довелося пройти всі щаблі слу-
жіння й духовної освіти. Можу ска-
зати, що освіта дуже важлива, коли 
ти вчишся й працюєш, вчишся й слу-
жиш. Освіта ради освіти не прино-
сить того бажаного результату, який 
очікується від неї. Брати, які вчаться 
й не працюють, не задіяні в служін-
ні, схильні до зарозумілості. Але це 
не всіх стосується, звичайно. Коли 
я вступив у Київський біблійний ін-
ститут, а це був перший набір, тоді 
зі мною вчилися багато посвячених 
і ревних братів, то ми вчилися й слу-
жили, допомагали пасторам, від-
кривали церкви. Закінчивши в 1995 
році КБІ, тільки в 2008-му я пішов 
навчатися в магістратуру. А дисер-
тацію доктора богослов’я захистив 
тільки цього року, тобто через 10 

років. І це нормально. Коли людина 
тільки вчиться й не віддає, то стає з 
великою головою, але з маленьки-
ми руками й ногами, чого не мало 
б бути.

Навчання не суперечить Біблії, а 
Дух Святий підтримує наші зусилля 
в навчанні й праці. Він підсилює їх. 
Особливість сучасних надто духо-
вних християн та, що вони дуже до-
бре знають, що Бог сказав нині, але 
не знають, що Бог сказав вчора, тоб-
то що написано в Писанні. Якщо лю-
дина не знає, що вже було сказано 
Богом, то їй тяжко проаналізувати 
те, що Бог каже сьогодні, і зробити 
правильні висновки. У нас є мірило 
— Слово Боже, з чим ми все порів-
нюємо й на основі якого зважуємо 
й судимо. Тому нам потрібно знати, 
що Бог сказав колись, щоб зрозумі-
ти те, що Бог сказав сьогодні.

— А як вам особисто працюєть-
ся на посаді старшого пресвітера 
церков Об’єднання? 

— Я за покликанням пастор, 
трошки учитель, люблю працюва-
ти з людьми. А служіння обласного 
пресвітера трохи пов’язане з дипло-
матією, з політикою, і це мене інко-
ли пригнічує. Не так легко вирішува-

ти різні проблеми, які є в пасторів, 
особливо в старших за віком. Ми, 
звичайно, намагаємося зрозуміти 
їх, хоча є багато моментів тяжких і 
незрозумілих, є багато своїх труд-
нощів. Складно працювати з людь-
ми хитрими та лукавими, які пле-
туть інтриги, а також із тими, хто не 
розуміє часу, у який ми живемо, та 
не використовує можливостей для 
євангелізації й позитивного впливу 
на суспільство. Але я дякую Бого-
ві за нашу команду, за своїх трьох 
заступників — Петра Стельмащука, 
Сергія Шведа та Миколу Середин-
ського, які є моїми близькими дру-
зями. Мені з ними дуже легко пра-
цювати, я ціную нашу єдність. Зви-
чайно, ця дружба зрощується: ми 
спілкуємося, дзвонимо один до од-
ного майже кожного дня, молимо-
ся, ділимося своїми болями й пере-
живаннями.

— Чи можна говорити про певні 
досягнення Об’єднання? 

— Про якісь особливі досягнення 
я не можу сказати. Старші служите-
лі області новітньої доби — Григорій 
Черненко, Василь Бровка, Володи-
мир Терещенко — робили все, щоб 
Об’єднання було в єдності, мирі, 



здоровому вченні, і ми перейняли 
цю естафету. Тепер у нас в області 
103 церкви, а населених пунктів по-
над тисяча, 5615 членів церкви, а 
жителів 1 млн. Як це мало! Тому про 
успіхи не можемо говорити, особли-
во коли порівнювати нас із Рівнен-
ською й Волинською областями. Я 
буду говорити про проблеми. І одна 
з них — брак служителів. У нашому 
південно-західному регіоні серйоз-
на проблема з кадрами. Середній 
вік служителів біля 57 років. Моло-
ді члени церкви виїжджають за кор-
дон. Старші також виїжджають — і 
ця тенденція мене лякає. У нас не-
стача служителів надзвичайно ве-
лика, мало посвячених служителів, 
відданих. Теперішня політична й 
економічна ситуація в країні б’є по 
церкві. Матеріальне становище ду-
же сильно впливає на церкву. По-
свячені місіонери просто вижива-
ють на невеликі кошти. Тому ті місі-
онери, яких ми маємо, це дуже осо-
бливі та віддані люди, які служать 
іншим для Божої слави. 

— Чи були ви свідком пробу-
дження?

— Не тільки був свідком пробу-
дження, але і його учасником. Це 
був початок 1990-х років. Мені 16 
років, віруючий. У 1992 році нам у 
Тернополі віддали Співоче поле на 
ціле літо, щоб ми проводили служін-
ня. Наш невеличкий хор провів кіль-
ка євангелізацій на цьому полі за-
мість вечірнього служіння в церкві. 
Не було якісної звукової апаратури, 
нічого не було, і репертуар був не-
великий. І наш пресвітер Мирослав 
М’якота звернувся до мене, юнака: 
«Віталію, організовуй молодь — і 
щось робіть». І ми нашвидкуруч зі-
брали молодіжну групу. Нас було 
вісім чоловік. Я грав на гітарі, мій 
брат на баяні. І робили на тому по-
лі звичайні служіння. Я розумів від-
повідальність, і брати довіряли нам. 
Ми щодня обходили Співоче поле, у 
суботу аж сім разів обходили його, 
як Єрихон, і молилися. А в неділю 
я брав Біблію, проповідував — і де-
сятки людей каялися. Це було про-
будження. У той час десятки, сотні 
людей приймали водне хрещення. 
Ми ходили по лікарнях, по різних 
закладах, співали, проповідували — 
і багато людей каялися. Я бачив, як 

Бог спасав, звільняв, оздоровляв. 

— Чим для вас характерне про-
будження?

— Характерне тим, що люди, за-
діяні в ньому, не думають про себе. 
Не думають про своє, вони вмерли 
для свого. Вони думають, як пропо-
відувати, як молитися, як постити, 
як бути ефективними для Господа. 
Церква в той час не рахувалася ні з 
чим. Я би вирізнив таку річ, як по-
вну жертовність у всьому. І сторон-
ні люди не могли не бачити нашої 
жертовності, нашої дружності. Тре-
ба комусь допомогти — ми збира-
лися і їхали, комусь щось побудува-
ти чи ще щось зробити — робили й 
не питали про плату. А тепер маса 
питань: а нащо, а чи заплатять, а хто 
везтиме, хто заправить машину, а 
чи буде обід, чи добрий обід? У нас 
таких питань не виникало. Ми їхали 
працювати, а Бог піклувався — і ні-
коли голодними не були (усміхаєть-
ся). 

— Розкажіть про себе, про свою 
родину. 

— Я народився в 1975 році в гар-
ній християнській сім’ї. Мій прадід 
Тихін Яцюк був відомим євангеліс-
том, про якого згадано в «Євангель-
ському голосі» і в багатьох тодішніх 
часописах. Мій дід Степан Тихоно-
вич, який цього року відійшов у ві-
чність, виконував дияконське слу-
жіння в селі Передмірка, а батько 
мій Олексій Степанович був пасто-
ром у Тернополі. Тож я виріс у сім’ї 
служителів у четвертому поколінні. 
Нас у батьків було четверо: я, мій 
старший брат, молодша сестра й ще 
молодший брат. Мої батьки дуже 
любили Бога. Вони добре жили між 
собою. Я казав на своєму шлюбі: 
«Боже, дай мені так прожити жит-
тя, як прожили мої батьки». Батько 
завжди проявляв ніжність до мами, 
хоча мав вигляд строгого чоловіка, 
навіть неприступного, був високий, 
сильний, міцний. Його поведінка 
була добрим прикладом для нас. 
Батько був дуже ревний служитель, 
якого Господь використовував на 
збудування церкви. Любив молити-
ся, Бог через нього хрестив багатьох 
Духом Святим. З вірою молився, 
клав руки на людей — і Бог виявляв 
Свою велику благодать і силу. Пома-

заний був чоловік. П’ять років тому 
він відійшов у вічність у віці 65 ро-
ків. З його відходом багато чого змі-
нилося. Не вистачає мені його. Ми 
з батьком були надзвичайно близь-
кими друзями. 

Я після закінчення школи пішов 
учитися у вище професійне учили-
ще на маляра з художнього оздо-
блення, закінчив його і вступив у 
Полтавський архітектурний універ-
ситет. Але в 1993 році відкрився Ки-
ївський біблійний інститут — і я пі-
шов учитися туди. І з того часу служу 
Богові як служитель його церкви. У 
1995 році закінчив КБІ, потім у 1996 
році Тернопільську біблійну семі-

нарію, з 1997 року викладаю в різ-
них біблійних закладах нашої Укра-
їни. У 2008 році закінчив навчання 
у Київській богословській семінарії 
«Благодать і істина» на магістрату-
рі, а цього року закінчив навчання 
на юридичному факультеті Черні-
вецького національного університе-
ту, а також захистив докторську ди-
сертацію й отримав ступінь доктора 
богослов’я. Я одружений і маю троє 

На місії у Кенії



дітей — сина Олексія і двох доньок 
— Єльвіну та Соломію. 

— Як ви стали відродженим 
християнином?

— Моя мама кожного вечора 
молилася за всіх нас. І мене любила 
згадати в молитві по-особливому. 
Казала: «Боже, наверни Віталія, дай 
йому покаяння». Мене це так дра-
тувало, нервувало, ранило, я не міг 
того витримати: «Мамо, ну чого ви 
до мене чіпляєтеся? У чому мені ка-
ятися?» А вона відповідала: «Я не 
знаю, чому Бог мене до цього спо-
нукує, але ти маєш покаятися». Я 
співав у церкві, вірші розказував, 
був активний. Навіть проповідував 
із 14-ти років. І таки покаявся в 1991 
році. Одного разу зайшов у дім мо-
литви, як зазвичай, став на коліна, 
щоб подякувати Богові, і попросив, 
щоб Він проговорив до мого серця. І 
тоді Дух Святий так торкнувся мене, 
що я відчув себе таким грішником, 
якого немає на цілому світі, відчув 
себе брудним чоловіком. Пішов сів 
біля батька в хорі, геть розбитий, 
гірко ридав. Не пам’ятаю, хто про 
що проповідував, не міг дочекати-
ся кінця зібрання, щоб вийти на по-
каяння. Коли зібрання закінчилося 
— я став на коліна перед церквою й 
сказав: «Брати і сестри, помоліться 
за мене, я великий грішник. Боже, 
прости мені, я каюся». Я тоді пере-
жив повне переродження, зміни в 
собі. Від правильного покаяння при-
ходить правильна віра, приходить 
істинне навернення, істинне наро-
дження. Часом, питають, чому той 
чи інший не росте у вірі. Я тоді кажу: 
«Тому що не народжений, а нена-
роджений не росте». У 1992 році я 
прийняв водне хрещення. Бог мене 
дуже поміняв з того часу і міняє до-
нині, бо я ще на дорозі. 

— Що вас берегло у вірі? 
— Я думаю, що мене зберегла у 

вірі моя постійна зайнятість у Божих 
справах. Кудись треба було їхати, на 
євангелізацію, на зібрання, потріб-
но було щось зробити — я був там. 
І хоч одружився дуже рано, у 1994 
році, після першого курсу КБІ, все 
одно разом з дружиною Людочкою 
перебував у інтенсивній праці. 

— Які зусилля має докладати 

християнин, щоб не зневіритися й 
не відпасти?

— Щоб не відпасти, християнин 
повинен виконувати чотири умо-
ви, записані в Діях апостолів, 2:42. 
Це універсальний рецепт для церк-
ви, для щасливої сім’ї і для кожно-
го християнина. «І вони перебували 
в науці апостольській» — це перша 
умова, «у спільноті братерській» — 
друга, «у ламанні хліба» — третя, «у 
молитвах» — четверта. У сім’ї мають 
читати Боже Слово, має бути спіл-
кування чоловіка з жінкою, батьків 
з дітьми, дітей з батьками на рів-
ні душевному, тобто має бути дру-
желюбність у родині, теплота сто-
сунків. Потрібно, щоб віруючі сім’ї 
спілкувалися за столом, разом їли, 
снідали, обідали, вечеряли разом. І 
спільно молилися. Оце основне, що 
необхідне для зростанні у вірі. 

— Що ви вважаєте запорукою 
успіху кожного служителя церкви?

— Я, можливо, скажу банальні 
речі, але не можна без них. Отож, 
номер один — це молитва, особиста 
молитва служителя, особисте пере-
бування в молитві з Богом. А друге 
— це перебування в Слові Божому, 
щораз більше й більше, незалежно 
від того, яка в тебе освіта, яке в тебе 
звання. Іншого шляху немає. Із цьо-
го випливає все інше — і любов, і 
сила. Я знаю людей, які дуже добре 
ставляться до інших, але не перебу-
вають у молитві й Слові. Вони мають 
своїх прихильників, але сили Божої 

в них немає, помазання Божого не-
має, дії Божої через їхнє життя не-
має. Щоб мати вплив на людей, їх 
не тільки треба любити, а ще й ма-
ти помазання Боже, прихильність 
Божу, благодать Божу на собі, а це 
приходить тільки через молитву й 
Слово Боже. 

— Ваші побажання християнам, 
зокрема служителям, читачам 
«Благовісника».

— Бажаю більше вділяти часу 
спілкуванню з Богом, більше вділя-
ти часу праці над своїм характером, 
над своїм життям, більше пізнавати 
Бога й бути більше задіяному в пра-
ці. Коли пізнаєш Бога — пізнаєш Йо-
го волю, а Його воля не тільки освя-
чення наше, але й наша праця, наші 
дари, таланти. Говорячи про Бога, я 
маю на увазі особу Ісуса Христа, а не 
просто Бога в широкому сенсі, бо са-
ме в особі Ісуса Христа ми пізнаємо 
правдивого Бога. Тому бажаю чита-
чам більше пізнавати Христа, силу 
Його любові, пізнавати Його харак-
тер, Його життя. Подивіться, як Він 
жив, як Він поступав, і прикладайте 
це до свого життя, беріть глибоко до 
свого серця, беріть приклад у Ньо-
го. Будьте Христоцентричними! Не-
має нічого важливішого за концен-
трацію, фокусування на Ісусі Христі. 
Люди, які пізнають Христа, — пре-
ображаються, перемінюється їхнє 
життя, характер, служіння. 

Розмовляв Василь Мартинюк

Віталій Яцюк із заступниками



Тернопільська область бу-
ла першим українським регіо-
ном, де виник організований 
п’ятидесятницький рух. Це сталося 
на початку 20-х років минулого сто-
ліття. Окремі осередки зародження 
нової віри тоді виникали й на тепе-
рішній Волині, але саме в Кременці 
у 1924 році утворився перший укра-
їнський п’ятидесятницький Союз.

Перед Першою світовою війною 
з села Биківці, що на Тернопільщині, 
на заробітки в Сполучені Штати ви-
їхали українські селяни, серед яких 
були Порфирій Ільчук, Трохим На-
горний та Йосип Антонюк. Не відо-
мо, скільки вони заробили грошей, 
але, повернувшись у рідне село в 
1919 році, привезли з чужини щось 
надзвичайно цінне — живу віру в 
Христа.

Ільчук був веселою людиною, 
любив співати, танцювати і, як усі 
українські мужики, випити. Але ко-
ли Господь торкнувся його серця, 
він загорівся бажанням більше ді-
знатися про Божу істину. Тому у Фі-
ладельфії вступає в біблійний інсти-
тут, у якому навчається два роки. 

Повернувшись додому, молоді 
християни активно проповідують 
Євангелію — і дуже швидко на Тер-

нопільщині виникають нові церк-
ви. Окрім згаданих проповідників, 
тут працювали Григорій Голубиць-
кий, який у своє село Печорне но-
ву віру привіз із німецького поло-
ну, Михайло Вербіцький, Григорій 
Горошко. Восени 1923 року в Кре-
менець, де зусиллями Ільчука, На-
горного та Антонюка було створе-
но церкву, з Філадельфії приїжджає 
Іван Герис (Герасевич). На довгі ро-
ки місто Кременець стає центром 
п’ятидесятницького руху на Терно-
пільщині. 

Євангельське пробудження із за-
родженням нових церков спричини-
ло проведення 4-6 травня 1924 року 
в Кременці першого з’їзду христи-
ян Святої П’ятидесятниці, на якому 
було утворено п’ятидесятницький 
союз церков під керівництвом Іва-
на Герасевича. Цей з’їзд мав вели-
ке значення: на ньому прийнято 
статут церкви, визначено віровчен-
ня, встановлено правила церковно-
го життя. Також на ньому рукопо-
кладено на пресвітерське служін-
ня Йосипа Черського та Порфирія 
Ільчука. Вони — перші пресвітери 
п’ятидесятницького братства в то-
дішній Польщі.

З другої половини 1920-х ро-

ків на Тернопільщині, Рівненщині, 
Львівщині виникають десятки нових 
громад. Серед відомих проповід-
ників та служителів — Іван Панько, 
Юхим Стрєлка, Максим Нагорний, 
Григорій Федишин.

29 лютого 1928 року в Кремен-
ці відбувся другий з’їзд, на якому 
були представники українських та 
білоруських громад, а в 1929 році 
українські, білоруські, польські та 
німецькі церкви п’ятидесятників у 
тодішній Польщі об’єдналися і ство-
рили Всепольський союз християн 
віри євангельської (п’ятидесятників) 
під керівництвом Артура Бергхоль-
ца. Правда, не всі церкви Тернопіль-
щини увійшли в цей Союз. І практич-
но до початку Другої світової війни 
існували церкви, які функціонували 
незалежно від Всепольського сою-
зу.

Зусиллями цих Союзів у дово-
єнній Тернопільщині організовува-
лося біблійне навчання, підготовка 
служителів, видавнича справа. Дру-
кувалися співники, духовна літера-
тура, виходив журнал українською 
мовою «Євангельський голос». До 
речі, цей часопис після захоплення 
Тернопільщини радянською владою 
виходив у еміграції, у Канаді, і на по-

Тернопільське вогнище української П’ятидесятниці

чатку 1990-х років 
знову повернувся в 
незалежну Україну.

Після війни, як 
це відбувалося і в ін-
ших регіонах радян-
ської України, части-
на церков, які зали-
шилися, увійшли до 
єдиного дозволено-
го владою євангель-
ського об’єднання 
євангельських хрис-
тиян-баптистів, інша 
частина діяли під-
пільно. Так було аж 
до 1990 року, коли 
в Україні утворив-
ся Всеукраїнський 
Союз християн віри 
євангельської, ку-
ди увійшло Терно-
пільське об’єднання 
церков ХВЄ.Перший з’їзд християн Святої П’ятидесятниці, 1-3 травня 1924 р.



Богдан ЛЕВИЦЬКИЙ:

— Чому ви вирішили передати 
молодіжне служіння іншій люди-
ні?

— За віком. Я вже перейшов ві-
ковий молодіжний бар’єр. Мені по-
трібно було передати це служіння 
молодим, щоб вони розвивали йо-
го, враховуючи нові ситуації, техно-
логії. Вони краще знають, як досяга-
ти молодих людей, де їх шукати, як 
заохотити до служіння.

— А в якому стані, на вашу дум-
ку, ти передаєш молодіжний від-
діл?

— Я думаю, що не в поганому 
стані. Бо проводяться найрізнома-
нітніші молодіжні заходи, молодь 
навчається, молодь гаряча, готова 
до місії. На молодіжних з’їздах мо-
лодь кається, Бог хрестить Духом 
Святим. Мені приємно, що тепер 

молодь у піднесеному настрої, го-
рить бажанням послужити Богові.

— Що вам вдалося зробити на 
посту керівника молодіжного від-
ділу?

— Я знаю, що працю кожного по-
справжньому оцінить Бог. Але радію 
тому, що ми змогли придбати місце 
в Малині, облаштувати його, де мо-
лодь може щорічно збиратися для 
молитви й поклоніння Богові, для 
навчання, спілкування, зростання. 
Мені вдалося сформувати й зберег-
ти гарний колектив обласних керів-
ників молоді. Коли стали регулярно 
проводити молодіжні з’їзди, то ви-
рішили запрошувати для служіння 
співом молодіжні хори. Так сформу-
валося багато об’єднаних обласних 
молодіжних хорів. Мені приємно, 
що молодь стала співати хорові піс-
ні. Хоча ще не в усіх областях.

Мріяв, щоб у кожній області про-

водилися молодіжні табори. І ми 
цього майже досягли. Уже в сім-
надцяти областях проводяться мо-
лодіжні з’їзди. Молодь хоче разом 
збиратися, молитися, прославляти 
Господа, вона потребує спілкування. 
І їй потрібно в цьому допомагати.

— Що було найважчим у ва-
шому служінні керівника молоді? 
Маю на увазі якісь періоди, проек-
ти чи моменти.

— Для мене настав важкий пе-
ріод, коли загинув Славік Бурлака. 
Він був сильною підтримкою мені. 
І саме тоді Сергія Циганкова обрали 
старшим пресвітером церков Хар-
ківської області, а він також був мо-
їм заступником і помічником. Коли 
їх обох не стало в моїй команді – і я 
сам організовував молодіжний з’їзд 
у Малині, то мені було дуже важко.

— Є різне сприйняття малин-
ського з’їзду. Хтось в захопленні від 
нього, хтось не пускає свою молодь 
туди. І останнім часом в кулуарах 
ведуться розмови, що малинський 
з’їзд потребує повного переформа-
тування. Чи потрібно це робити?

— Я думаю, що реформи будуть. 

На цьогорічній звітно-виборній конференції Української Церкви Хрис-
тиян Віри Євангельської відбулися кадрові зміни, зокрема обрано ново-
го керівника молодіжного відділу. Богдан Левицький, який багато років 
очолював це служіння, передав повноваження Іванові Білику. Ми поста-
вили декілька запитань обом служителям щодо їхнього бачення моло-
діжного служіння в УЦХВЄ.

Молодіжне служіння УЦХВЄ:
нові обличчя та нові плани



Тому що молодь міняється, форми 
зібрань міняються. Час на місці не 
стоїть. Я завжди зважую плюси й мі-
нуси з’їзду. Я бачу розкаяних дітей, 
яких Бог хрестив Духом Святим. Ба-
чу багатьох дітей, які звільняються 
від демонічної залежності. Але ба-
чу й мінуси, які є в будь-якій робо-
ті, бо неможливо все врахувати. Ду-
маю, що люди, які шукають причин 
заборонити з’їзди, будуть шукати їх 
завжди. А хто бачить позитив в них, 
буде розвивати позитивні сторони. 
Малинський з’їзд — це плюс для 
братерства. Плюс для державних 
чиновників, які бачать, що наша мо-
лодь може спокійно й мирно про-
водити час, прославляти Бога й на-
вчатися. Через такі заходи погляди 
на нашу церкву міняються. І на нас 
дивляться не як на сектантів, а пова-
жають як повноцінних християн, які 
працюють із молоддю й досягають 
певних цілей. 

— Які виклики ставить час пе-
ред молоддю, які проблеми мо-
лодіжного служіння сьогодні най-
більші? 

— Тепер в Україні непростий еко-
номічний період. Відбуваються во-
єнні дії. Багато віруючих молодих 
людей виїжджають за кордон і на-
вчатися, і працювати. Хотілося б це 
зупинити, щоб молоді прогресивні 
люди не виїжджали, а залишалися 
в Україні й могли б служити україн-
ській молоді й українському народу. 
Багато нашої молоді їде місіонера-
ми за кордон, їдуть спасати темнош-
кірих людей, а тут повно роботи. Є 
багато населених пунктів, де нема 
жодної церкви — ні православної, 

ні католицької, ні протестантської. 
Це непроста ситуація. Коли молодь 
у церкві задіяна, вона не спішить ку-
дись виїжджати, відчуває, що вона 
тут потрібна, і служить Господу, там, 
де проживає. Пасторам потрібно 
більше уваги приділяти молоді, за-
охочувати її до служіння.

— Як ви особисто пережили по-
кликання до служіння молодим 
людям? У якому віці це було та які 
етапи служіння ви пройшли до мо-
лодіжного керівника Української 
Церкви.

— Думаю, що Бог готував мене 
ще з дитинства. Коли мені було сім 
років, я важко захворів. Лікар мамі 
сказав, що я до ранку не доживу. 
Мама поїхала додому, і в селі вночі 
зійшлися віруючі люди й молилися 
за мене, а в другій кімнаті тітка ши-
ла мені на похорон сорочку. І коли 
мама приїхала вранці до мене в лі-
карню, лікар сказав їй: «З Богданом 
щось сталося». І дійсно, Бог мене то-
ді підняв і дав сили. І коли я казав ма-
мі, що помираю, то вона мені відпо-
відала: «Ти не помираєш, ти будеш 
жити!» Біля мене в палаті помирала 
дівчинка. Вона лежала на ліжку по-
руч з моїм, її накрили покривалом 
із головою. Я попросив, щоб підня-
ли це покривало. І ця гарна дівчин-
ка з білявим волоссям й блакитни-
ми очима повернула голову до ме-
не. Її очі кричали: «Я хочу жити!» 
Мама її знову накрила — і невдовзі 
вона померла. А я залишився жити. 
Я не раз бачив очі дітей, молоді, які 
кричали: «Я хочу жити!» Я старався 
допомагати молоді. Був час, коли я 
служив у церкві керівником молоді, 

Богдан Левицький народився 27 вересня 1963 року на  Тернопіль-
щині. Брав активну участь у молодіжних служіннях церкви християн 
віри євангельської с. Чернилівка Підволочиського р-ну Тернопільської 
обл. У 1984 році увійшов у заповіт із Господом. З 1987-1991 роках вико-
нував служіння керівника молоді в церкві міста Підволочиськ. У 1991 
році був рукопокладений на служіння пресвітера й виконував служін-
ня другого пастора в тій церкві. У 1993 році в м. Волочиськ Хмель-
ницької області заснував громаду ХВЄП, у якій виконував служіння 
пастора. У 1995 році був обраний в обласну пресвітерську раду і ке-
рівником відділу молоді в Хмельницькій обл. 

У 2000 році обраний заступником завідувача відділу молоді 
ВСЦХВЄП. На 13-му з’їзді ВСЦХВЄ 21-24 травня 2002 року був обраний 
завідувачем молодіжного відділу ВСЦХВЄП. Зареєстрував громадську 
організацію «Я вибираю життя» і є її президентом. 

Одружений, виховує п’ятеро дітей.

потім обрали мене на це служіння у 
Хмельницькій області, а згодом об-
рали заступником по Україні. Одно-
го разу на молодіжному з’їзді я був 
з Михайлом Степановичем, і діти 
часто підбігали до нас фотографува-
тися. Тоді він питає: «От чому ті ді-
ти так люблять тебе?» — «Тому що 
я їх люблю», — відповідаю. Най-
легше дітей бити, картати, а от до-
помогти їм, зрозуміти їх — то таких 
людей мало. Потрібно мати батьків-
ське серце, щоб цих діточок берег-
ти, благословляти, виховувати, щоб 
ми завтра отримали хороший плід 
від них.

— Що ви порадите своєму на-
ступникові та усім молодіжним лі-
дерам? 

— Любити молодь, молитися за 
молодь, прислухатися до старших 
служителів. Я знаю, що мій наступ-
ник планує певні реформи у відді-
лі. Я йому сказав, що коли різко по-
вернути корабель, то можна його 
втопити. Реформи потрібно робити 
поступово. Тому потрібно бути стри-
маним, мудрим і позитивні зміни 
робити поступово.

Іван БІЛИК:

— Розкажіть, як ви зрозуміли, 
що покликані до служіння молоді? 

— Був момент, коли я побачив 
проблему — ніхто не служить моло-
ді. Не було людей, які б себе їй по-
святили. Молодіжне служіння було 
в стані занепаду. З сімдесяти моло-
дих людей церкви відвідували мо-
лодіжні служіння десятеро. Це й 
стало для мене викликом. Я не пе-
режив якогось особливого покли-
ку, швидше, як в Неемії, — я поба-
чив проблему й став її вирішувати. 
Зрештою, ми створили ініціативну 
команду й розпочали працю. Довго 
я служив у місцевій церкві в складі 
молодіжної ради, згодом — моло-
діжним лідером.

— Чи вагалися перед тим, як 
прийняти служіння в масштабі всієї 
України? 

— Це завжди важко — прийма-
ти такі рішення, коли розумієш вагу 
відповідальності, посвяти, жертов-
ності. Для мене один із основних 



аспектів — чи зумію відреагувати 
на актуальні виклики. Як правильно 
відповідати на ті питання, які вини-
кають в молодіжному служінні? Як 
збалансувати працю в різних регі-
онах із різними традиціями й мен-
тальністю? Це складні моменти для 
мене. А ще: чи зможу правильно по-
єднувати сім’ю й служіння? Адже, 
крім молодіжного служіння по Укра-
їні, я маю й інші обов’язки в місце-
вій церкві.

Тобто відповіти «так» було склад-
но. Я просто сказав: «Господи, ось я. 
Візьми й використай мій потенціал 
для Твоєї слави!»

— Якою рисою характеру, на ва-
шу думку, має бути наділена люди-
на, яка служить молоді?

— Комунікабельність, відкри-
тість до молоді. Для молодих людей 
дуже важливо відчувати довіру до 
служителя. Якщо служитель закри-
тий, створює навколо себе якусь не-
зрозумілу ауру святості, винятковос-
ті або неприйняття, то їм буде важ-
ко. А коли людина проста, доступна, 
вона будує стосунки й відповідає на 
потреби. 

— Напевно, беручи це служіння, 
ви мали бачення, ідеї. Що б хотіли 
втілити в першу чергу?

— Цієї осені починаємо новий 
проект. Він уже запрацював у Львів-
ській області й у декількох інших. Ми 
давно говорили про ретріт молодіж-
них лідерів. Це збір відповідальних 
з усього регіону чи області з виїз-
дом на 2-3 дні в гори для навчання, 

планування, неформального спілку-
вання та відпочинку. У такій атмос-
фері стираються непорозуміння та 
формуються дружні стосунки. Одна 
з моїх цілей — створити монолітну 
команду молодіжних служителів на 
всеукраїнському рівні, а потім пе-
редати цей досвід у кожну область. 
Наразі одна з найбільших проблем, 
на мою думку, — розрізненість ліде-
рів. Кожен вважає себе унікальним, 
свою церкву унікальною. І тільки 
вони знають, як правильно служи-
ти Богу. Але не потрібно бути надто 
«духовними», будьмо простішими. І 
коли люди починають будувати між 
собою стосунки, то помічають, що 
виклики, з якими стикається кожен 
у своїй церкві — подібні. 

Другий проект, який теж розпо-
чали, — це лідерські конференції 
для молодіжних служителів. Одна 
проходила на початку року в Киє-
ві — і має хороші відгуки. Теперіш-
ні молодіжні лідери — це майбут-
ні служителі церков, дуже важливо 
сформувати в них цілісний світо-
гляд. 

— Останнім часом в кулуарах 
ведуться розмови щодо потреби 
переформатування Малинського 
з'їзду. Чи вважаєте, що це потріб-
но? Якщо так, то як саме? 

— Зміни постійно потрібні. Якщо 
зупинитися на якомусь етапі, то ра-
но чи пізно втратимо актуальність у 
суспільстві, у якому живемо. Просто 
різні регіони очікують різних змін. 
Якщо взяти кожну окрему людину, 
то вона теж очікує певних «своїх» 

змін. Усе одно ми не зможемо до-
годити всім. Я сам зі Львова, тому 
розумію претензії західних облас-
тей. Ми маємо традиції й хочемо 
впливати на певні сторони життя й 
служіння… Але часто самі не готові 
дати відповіді на виклики часу, пе-
реформатуватися й бути зрозуміли-
ми. Схід, навпаки, хоче йти в ногу з 
часом і не бере до уваги певні хоро-
ші традиції.

Тому зміни будуть обов’язково, 
ми напрацьовуємо кілька важливих 
моментів, щоб досягнути правиль-
ного балансу. Дуже хотілося б, щоб 
у всіх регіонах молодь і служителі 
розуміли, що всеукраїнські проекти 
вимагають компромісу. Ми повинні 
бути достатньо гнучкими, мати від-
крите серце для сприйняття речей, 
які нам не до кінця зрозумілі. 

Зрештою, найважливіше — 
об’єднати всіх навколо правильних 
цілей, відповідати на запитання мо-
лоді, сприяти її зближенню з Богом, 
посвяті й т. ін. Інакше проект втра-
тить свою актуальність. Проект за-
ради проекту не має змісту. 

— Як досягнути єдності при та-
кому різноманітті поглядів?

— Завжди хтось мусить чимось 
жертвувати. Єдність неможлива без 
жертви. І її приноситимуть завжди 
більш мудрі люди, які усвідомлю-
ють ціль, розуміють цінність єдності 
й здатні відкинути власні амбіції.

При різнодумстві потрібно при-
ходити до спільного знаменника. Є 
люди, які говорять: якщо ви зроби-
те в Малині оце й оце, тоді ми при-
їдемо. А інші кажуть: ви робите оце 
й оце, тому ми не приїдемо. І ті, і ті 
свою думку вважають єдино пра-
вильною. Вона правильна в їхньому 
середовищі й контексті. Але це не 
означає, що всі люди в цілому світі 
повинні думати так само. Ми не бу-
демо успішними, якщо традиції ста-
витимемо вище за Христа. 

— Якщо говорити в загальному 
про сферу молодіжного служіння, 
чи є, на вашу думку, пункти, які по-
требують термінових реформ?

— На даному етапі бачу велику 
проблему в лідерстві. Часто моло-
діжні лідери зайняті дуже багатьма 
справами, задіяні в різних сферах. 
Тому не посвячені молоді повною 

Іван Білик народився 16 травня 1983 року в місті Львові. 
У 15 років став членом місцевої церкви, прийнявши водне хрещен-

ня 11 липня 1998 року. У церкві працював у команді молодіжного слу-
жіння, згодом став молодіжним керівником.

24 січня 2009 року одружився з Юлією Олександрівною Лехнов-
ською. Виховують трьох дітей.

У 2009 році закінчив «Європейський університет» за спеціальніс-
тю «фінанси». 

1 березня 2014 року обраний відповідальним за молодіжне служін-
ня у Львівській області УЦХВЄ.

11 вересня 2016 року рукопокладений на служіння диякона в церкві 
«Життя» міста Львова. 

У 2018 році здобув диплом національного педагогічного універси-
тету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «релігієзнавство», 
аналітик суспільно-політичних процесів.

17 травня 2018 року на конференції  УЦХВЄ обраний на служіння 
відповідального за відділ молодіжного служіння в Україні. 



мірою, служіння виконується за «за-
лишковим» принципом. Молодь 
має великий потенціал, але він не 
вивільнений для служіння, для сус-
пільства, для церкви. А все через те, 
що немає мудрого лідера, який би 
правильно спрямував зусилля. 

Більше того, у нас немає одної 
концепції, розуміння цілей моло-
діжного служителя місцевої церкви. 
Часто молодіжний лідер робить те, 
чого сам розуміє. Іноді він робить 
те, що йому скаже братерська рада. 
Ми плануємо чітко визначити за-
вдання молодіжного служіння й да-
ти поради для молодіжних лідерів. 
Наприклад, як має відбуватися пе-
рехід із молодіжного в загальноцер-
ковне служіння, як поєднати бачен-
ня церкви й молодіжного служіння, 
щоб вони не суперечили одне од-
ному і т. ін. Можливо, на лідерській 
конференції 2019 року ми запропо-
нуємо такий рекомендаційний па-
кет.

— Запропонуйте портрет сучас-
ного молодого християнина. Які ви 
бачите основні проблеми молоді 
сьогодення?

— Важко сказати в загальному, 
адже є різні регіони з різними се-

редовищами. Сучасна молодь ду-
же різноманітна. Попри те, що зовні 
вона може виглядати «неправиль-
но» щодо вимог певних місцевих 
церков, але мати глибоке пізнання 
Біблії, протистояти таким викликам, 
про які старше покоління навіть не 
підозрює. Мені здається, це поко-
ління дуже сильне. Просто йому по-
трібно допомогти через наставни-
цтво. Але наставництво не «нака-
зове», а коли ми разом із ними ру-
хаємося і разом долаємо ті чи інші 
перешкоди.

Великою проблемою сьогоден-
ня є проблема особистої дисциплі-
ни. Дуже багато зваб з’явилося в 
сучасному суспільстві. Віртуальне 
життя забирає все більше й більше 
часу. На жаль, навіть немає виро-
блених підходів до вирішення цих 
проблем. Тому що це нові виклики. 
Настав час говорити про «піст від ґа-
джетів». Якщо людина не буде дис-
циплінованою в пошуках Бога, вона 
втратить спільність з Богом.

Ще один виклик — сучасні тен-
денції щодо фінансів: ти маєш бу-
ти успішний, забезпечений… Мені 
здається, це веде до краху в житті 
людини. В історії, в Біблії було бага-

то людей, з людського погляду, не-
успішних, але використаних Богом 
для Його цілей. У вічності це більше 
значить. Успіх у суспільному вимірі 
— це не погано, але перш за все має 
бути правильним ставлення до сво-
го покликання.

— До чого ви б хотіли закликати 
молодь, молодіжних лідерів Укра-
їни?

— Хотів би закликати молодь ні-
коли не розмінювати цінності Бога 
та Його Слова на цінності, які домі-
нують у цьому світі. Знайдіть своє 
покликання, адже це приводить до 
справді щасливого життя.

Лідерам хотів би сказати, щоб 
вони не боялися ставити великі ці-
лі, не боялися викликів, які перед 
ними. Помітив, що часто я чогось не 
роблю тому, що боюсь невдачі або 
не впевнений, що взагалі зумію пра-
вильно це зробити. Коли починаєш 
йти, тоді Бог дає вирішення про-
блем. Поки не зробиш першого кро-
ку, Йордан не розступиться. Потріб-
но рухатися. Не бійтеся йти вперед і 
служити Богу!

Розмовляли Юрій Вавринюк 
та Дмитро Довбуш

Малинфест-2018



Близько чотирьох тисяч моло-
дих людей приїхали на Малин-
фест-2018, XXI З’їзд християнської 
молоді, який проходив із 4 по 11 
липня у таборі «Юність» неподалік 
Малину на Житомирщині. Серед 
учасників з’їзду – не лише молодь з 
України, а й гості з Білорусі, Польщі, 
Чехії, США, Фінляндії, Росії. 

Девіз цьогорічного з’їзду – «Ві-
зьми відповідальність». Відтак учас-
ників фестивалю закликали брати 
відповідальність у своїх церквах, ро-
динах, містах і країнах. Це питання 
стало лейтмотивом багатьох пропо-
відей, семінарів, тематичних секцій. 
«Християнська молодь може впли-
вати і змінювати країну», — наго-

лосив голова організаційного комі-
тету, пастор Богдан Левицький. Він 
також додав: «Наше завдання — по-
казати їм орієнтир, а також навчити 
бути добрими християнами, відпо-
відальними громадянами країни». 

Серед учасників фестивалю чи-
мало тих, хто приїхав уперше, проте 
більшість п’ятидесятницької молоді 
регулярно відвідує з’їзд. 

Привітати учасників фестивалю 
приїхали представники влади ре-
гіонального й центрального рівнів. 
«Україні потрібні молоді лідери, які 
готові взяти відповідальність за се-
бе та свою країну. Переконаний, що 
молодь, яка сповідує християнську 
мораль, чесноти, міцні родинні цін-

ності — це ядро української нації», 
— наголосив міністр молоді та спор-
ту України Ігор Жданов. Також мі-
ністр передав учасникам фестивалю 
вітальний лист від Прем’єр-міністра 
України Володимира Гройсмана.

На цьогорічному з’їзді молоді 
офіційно представили Івана Біли-
ка як керівника молодіжного руху 
Української Церкви Християн Віри 
Євангельської. Пастор Богдан Ле-
вицький, який очолював молодь 
упродовж сімнадцяти років, побла-
гословив його та сам пообіцяв і далі 
служити молоді. Іван Білик дотепер 
був молодіжним лідером Львівщи-
ни. У своєму виступі він наголосив, 
що молодь покликана впливати на 
суспільство: «Наше призначення — 
впливати, викривати гріх, різнома-
нітні виклики і показувати суспіль-
ству, що так не має бути. Кожен з 
нас покликаний впливати».

Відвідали Малинфест-2018 воїни 
антитерористичної операції, капе-
лани та вдови загиблих на сході за-
хисників України — всього вісімнад-
цять осіб. 

Під час молодіжного з’їзду відбу-
лася Школа Реформації та панельна 
дискусія на тему «Церква з понеділ-
ка по суботу: місія у професійному 

Візьми відповідальність 
Малинфест-2018 (ХХІ З’їзд молоді УЦХВЄ)



світі», у якій взяв участь народний 
депутат України Павло Унгурян, а та-
кож провів семінари на тему профе-
сійного зростання у сфері політики 
та управління. 

Традиційно на Малинфест за-
вітав старший єпископ Української 
Церкви Християн Віри Євангель-
ської Михайло Паночко. Він закли-
кав учасників фестивалю брати при-
клад відповідальності з Ісуса Хрис-
та. «Ісус взяв відповідальність за 
твою і мою душу. Він заплатив ви-
соку ціну. І на цьому відповідаль-
ність Його не закінчилася. Він став 
первосвящеником і заступається за 
тебе і за мене. Тільки відповідаль-
ність може змінювати суспільство. 

Візьміть відповідальність!» — наго-
лосив Михайло Паночко.

Окрім богослужінь, семінарів і 
тематичних секцій, на Малинфесті 
проходило багато конкурсів та тур-
нірів, а також розваги для дітей.

Ось уже п’ятий рік поспіль (по-
чинаючи з 2014 р.) протягом усьо-
го Малинфесту тривають цілодобові 
безперервні молитви. «Ми хочемо 
навчити молодь більше молитися. 
Більшість, з ким я спілкувався, запи-
тували мене: «Як можна цілу годину 
молитися?» Але коли вони прихо-
дять на молитву, відбуваються див-
ні речі. Я бачив не один раз, як під 
час молитви молодь кається, разом 
славить Бога, обновлюється просто 

на очах — і з молитовного намету 
виходять зовсім інші люди», — роз-
повідає відповідальний за організа-
цію цілодобової молитви Євген Тан-
чин. 

Підсумковим акордом Малин-
фесту стало Звернення до україн-
ської влади щодо викликів, які сто-
ять перед українською молоддю. «У 
Зверненні порушено питання осві-
ти, масового виїзду молоді за кор-
дон, сімейних цінностей, корупції 
в правоохоронних органах та з ін-
ших важливих тем. Після озвучення 
проекту документу протягом двох 
днів редакційна група опрацьову-
вала подані пропозиції та правки, 
щоб зробити документ ще кращим. 
Звернення надіслано до Голови ВРУ 
А. Парубія, Президента України П. 
Порошенка, Прем’єр-міністра В. 
Гройсмана. Їм також надіслано під-
писні листи (62 аркуші з підписами з 
обох сторін)», — розповідає голова 
Оргкомітету пастор Богдан Левиць-
кий.

За матеріалами 
Людмили Путькалець та офіцій-

ної сторінки Малинфесту 
у Фейсбук



На окупованих територіях утискують протестантів

8 серпня 2018 року бойовики 
ЛНР увірвалися на богослужіння 
церкви «Добрая Весть» в Алчевську 
та заарештували священнослужите-
лів — повідомляє Invictory.

«Прошу молитовної підтримки. 
У ЛНР в Алчевську прямо зараз за-
арештовано служителів церкви. Йде 
допит. Розігнано зібрання», — напи-
сав на своїй сторінці в Facebook Пе-
тро Дудник. Ніяких подробиць про 
обвинувачення цієї церкви немає. 
Офіційних повідомлень також не 
надходило, повідомляє donpress.
com. 

Очевидці пишуть, то священнос-
лужителів випустили, проте їх «су-
дитимуть». «Їх випустили вже, але в 
середу буде суд», — йдеться в пові-
домленні. «Отримав повідомлення, 
що двох братів випустили з катівень 
МДБ», — у свою чергу зазначив Пе-
тро Дудник.

* * *
4 липня 2018 року Інститут релі-

гійної свободи повідомляв, що вла-
да так званої ДНР прийняла закон, 
згідно з яким забороняється діяль-
ність релігійних організацій, що не 
пройшли перереєстрації. При цьому 
крайнім терміном перереєстрації 
встановлено 1 березня 2019 року.

Ця вимога передбачається так 
званим законом ДНР «Про сво-
боду віросповідання та релігійні 
об'єднання», прийнятим у квітні й 
підписаним у травні 2018 року.

Перереєстрація проводиться 
під загрозою заборони будь-якої 
релігійної діяльності та подальшої 
конфіскації храмів, молитовних бу-
динків й іншого церковного майна. 
При цьому в обов’язковому поряд-
ку здійснюватиметься релігієзнавча 
експертиза. Можна припустити, що 
експертиза стане інструментом для 
відмови в реєстрації релігійних ор-
ганізацій та груп. При цьому релігій-
ні організації та групи, в разі успіш-
ної реєстрації, зобов'язані не рід-
ше одного разу на рік надавати до 
уповноваженого органу окупацій-
ної влади повідомлення про продо-
вження своєї діяльності.

Вимоги про обов'язкову перере-

єстрацію і проходження релігієзнав-
чої експертизи не поширюються ли-
ше на Українську православну церк-
ву (МП). Для цієї конфесії окупацій-
на влада передбачила спрощену 
процедуру «легалізації».

Проблеми з перереєстрацію у 
2018 році також виникли в релігій-
них організацій на окупованих те-
риторіях Луганської області. Окупа-
ційна влада вимагала від місцевих 
релігійних організацій перереєстру-
ватися до початку серпня 2018 ро-
ку. При цьому прийнятий у люто-
му так званий закон ЛНР «Про сво-
боду віросповідання та релігійні 
об'єднання» забороняє діяльність 
на окупованій території Луганської 
області всіх релігійних груп, які скла-
даються з п'яти й більше осіб і не 
мають прямого відношення до жод-
ної з «традиційних конфесій». При 
цьому список «традиційних конфе-
сій» не уточнюється.

Згідно з відомостями Інститу-
ту релігійної свободи 6 липня 2018 
року озброєні представники оку-
паційної адміністрації м. Макіїв-
ка Донецької області конфіскували 
молитовний будинок Церкви єван-
гельських християн-баптистів «Нове 
життя».

«Близько полудня приїхали сім 
представників влади, серед них бу-
ли люди озброєні, і сказали, що на-
ша будівля нам більше не належить. 
Не дивлячись на всі вмовляння й пе-
реговори, будівлю було опечатано», 

— розповів пастор церкви Олек-
сандр Мосейчук. Він також повідо-
мив, що за чотири роки війни понад 
700 людей отримали духовну й ма-
теріальну допомогу від макіївської 
общини «Нове життя». 

27 липня 2018 року «Українська 
правда» повідомляла, що ватажки 
терористичного угрупування «Лу-
ганська народна республіка» звину-
ватили Всеукраїнський союз церков 
євангельських християн-баптистів 
у екстремізмі. Так зване «Міністер-
ство державної безпеки» заявило 
про припинення діяльності органі-
зації.

На окупованій території бап-
тистів назвали «екстремістською 
релігійною організацією», а їхню 
діяльність — «деструктивною». 
Церкву звинуватили в ухилянні від 
«обов'язкової державної реєстра-
ції» і «проповіді ідей силового за-
хоплення озброєними силами Укра-
їни». Зокрема, віруючих звинувати-
ли в тісних зв'язках з «представни-
ками українських націоналістичних 
збройних формувань». Бойовики 
заявляють, що представники орга-
нізації «піддавали своїх прихожан 
психологічному впливу із застосу-
ванням психотропних препаратів».

У баптистів нібито виявили «екс-
тремістські» матеріали, спрямовані 
на «поширення ворожнечі» й «ви-
правдання військових злочинів, ско-
єних київськими силовиками щодо 
мирних жителів Донбасу».



Одна з основних особливостей більшості гілок су-
часного протестантизму — хрещення віруючих у до-
рослому віці. Рішення бути християнином прийма-
ється особисто та усвідомлено і є чи не найважливі-
шою віхою духовного життя віруючої людини. Тому 
саме дійство водного хрещення завжди було особли-
вою подією, незабутнім святом як для новонаверне-
ного, так і для церкви. Тож його намагалися проводи-
ти в урочистій обстановці, із залученням членів церк-
ви та гостей. 

Віруючі колишнього Радянського Союзу ще 
пам’ятають часи, коли водні хрещення відбувалися 
таємно, вночі, щоб влада не змогла перешкодити їх 
проведенню. Дякуючи Богові, уже три десятиліття в 
Україні ці дійства відбуваються відкрито, багатолюд-
но та святково. Кожна церква, згідно зі своїми мож-
ливостями, використовує водні хрещення не тіль-
ки як виконання євангельських вимог, але і як засіб 
євангелізації та публічної демонстрації своєї віри.

22 липня 2018 року для Української Церкви Христи-
ян Віри Євангельської був особливим. Вперше за но-
вітню історію України в столиці відбулося водне хре-
щення більше як 500 новонавернених  з усієї країни. 
Дійство було приурочене 1030 річниці хрещення Русі 
князем Володимиром. Відбулося воно в Дніпрі, орієн-
товно в місці, де, згідно з древніми переказами, хрес-
тилися русичі.

Ще із самого ранку на березі Дніпра біля пам’ятника 
Магдебурзькому праву було людно. Останні приготу-

вання сцени, репетиція оркестру і… тиха молитва за 
погоду.

Дощик перестав мрячити десь о пів на десяту, пе-
ред тим, як колона людей у білосніжних одежах руши-
ла вниз по Володимирському узвозу. Коли всі зайняли 
свої місця і заспівав хор, сонце осяяло всю кількатисяч-
ну громаду.

Такого масштабного водного хрещення Церква 
українських п’ятидесятників ще не проводила. Близь-
ко п’яти сотень християн (здебільшого це молоді лю-
ди) приїхали з різних областей України, щоб в урочис-
тій обстановці публічно засвідчити свою віру та пообі-
цяти Богові добре сумління.

Відкриваючи урочистість, ведучий, пастор однієї 

Хрещення-2018:
500 "Вірую!" 

на схилах Дніпра



з київських церков Юрій Кулакевич сказав до тих, хто 
приймав хрещення: «Радіємо разом із вами, брати і 
сестри, що ви, повіривши у своєму серці, готові цю ві-
ру засвідчити своїми вустами перед  людьми й Богом».

Молитву за благословення святкового дійства звер-
шив перший заступник старшого єпископа, пастор ки-
ївської церкви «Філадельфія» Анатолій Козачок. За 
владу в Україні помолився єпископ Олександр Бабій-
чук, за духовне відродження нації — єпископ Юрій Ве-
ремій, за мир в Україні — старший пресвітер церков 
ХВЄ Рівненщини Олександр Коток.

У своєму зверненні до присутніх старший єпископ 
Української Церкви Християн Віри Євангельської Ми-
хайло Паночко зазначив, що це хрещення — історична 
подія для всієї країни.

«Київський князь Володимир, політичний діяч, сво-
го часу дійшов висновку, що в країні, у якій люди покло-
няються ідолам, успішного суспільства, процвітаючої 
держави не збудуєш. Він був переконаний, що, власне, 
християнська віра кардинально змінює людське серце, 
— сказав служитель. — Сьогодні унікальний день, він 
увійде в історію — як в історію нашої Церкви, так і в іс-
торію нашої країни (про що я і молюся)».

За словами Михайла Паночка, у цей день сотні лю-
дей, публічно засвідчивши свою віру в Ісуса Христа як 
особистого Спасителя, продовжують добру традицію, 
започатковану князем Володимиром 1030 років тому, 
тим самим нагадуючи усім українцям про наше істо-
ричне християнське коріння та спонукуючи рухатися 
до Бога і з Богом.

Після урочистого богослужіння служителі, які звер-
шували хрещення, та ті, хто мав його прийняти, усі в 
білих одежах, що символізують чистоту і святість, пе-

рейшли через пішохідний міст на Труханів острів, де і 
відбувався обряд водного хрещення. Проводили його 
за євангельською протестантською традицією, яка на-
слідує першоапостольську практику, з повним зану-
ренням у воду. 

Попри ще одну невелику зливу, яка накрила береги 
Дніпра, серця присутніх сповнила радість від присут-
ності неба на землі, коли сотні людей одночасно від-
дали себе на служіння Богу.

Як уже зазначалося, бажанням організаторів цього 
масштабного заходу було не тільки виконати євангель-
ську вказівку Ісуса Христа, але й публічно  продемон-
струвати, що в нашому секуляризованому суспільстві 
є велика армія людей, які свідомо обрали дорогу пря-
мування за Богом. Це свято на березі Дніпра широко 
висвітлювалося у засобах масової інформації, велася 
пряма трансляція на монітори, встановлені в спеціаль-
них місцях, та через інтернет.






