


Молитва св. Томи Аквінського

Господи, Ти знаєш краще за мене самого, що я постарію. 
Убережи мене від згубної звички вважати, що я мушу щось сказати 

на кожну тему й за кожної нагоди. 
Відбери в мене прагнення виправляти кожному його стежки. 

Зроби мене серйозним, але не понурим, активним, але не нав’язливим. 
ШШкода мені не використати всіх великих багатств мудрості, які я маю; 

але Ти, Господи, краще знаєш, що я б хотів до кінця зберегти кілька друзів. 
Визволи мій розум від безконечного занурення в подробиці 

й дай мені крила, щоб я вмить переходив до суті. 
Замкни мої вуста в тому, що стосується моїх недомагань і страждань, 
тією мірою, як їх прибуває, бо прагнення їх перелічувати з плином літ 

стає солодшим. 
Не прошу про Не прошу про благодать насолоджуватися розповідями про чужі страждання, 

але дай мені терпеливість їх вислуховувати. 
Не насмілююся просити Тебе про ліпшу пам’ять, 

але прошу Тебе про більшу покору й менш незворушну впевненість, 
коли мої спогади видаються суперечливими зі спогадами інших. 
Уділи мені славного відчуття, що інколи я можу помилятися. 

Збережи мене милим до людей, хоча декого з них насправді тяжко витримати. 
Я не Я не хочу бути святим, але старі люди надокучливі — 

це одна з вершин досягнень сатани. 
Дай мені здатність помічати добре в несподіваних місцях і неочікувані 
цінні риси в людях, дай мені, Господи, благодать говорити їм про це.
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Жертовність — найбільша мо-
ральна чеснота. Вона характери-
зує здатність людини віддати щось 
своє комусь, поступитися власними 
інтересами заради когось. Верши-
на жертовності — віддати не про-
сто якусь річ комусь чи навіть роз-
дати весь свій маєток, а віддати 
своє життя за когось. Як і сказав Ісус 
Христос: «Ніхто більшої любови не 
має над ту, як хто свою душу поклав 
би за друзів своїх» (Iв.15:13). Господь 
Ісус очікує абсолютної жертовності в 
стосунках із Ним: «…хто ради Мене 
згубить душу свою, той її збереже» 
(Лк.9:24); «…Коли хоче хто йти вслід 
за Мною, хай зречеться самого се-
бе…» (Лк.9:23); «…кожен із вас, який 
не зречеться усього, що має, не мо-
же бути учнем Моїм» (Лк.14:33). 
Підробка в стосунках із Богом не 
проходить. Ніякої половинчастос-
ті, ніякої невизначеності: або ти по-
вністю Його — або ти не Його. Мож-
ливо, про таку категоричність Госпо-

да Ісуса в питанні стосунків можна 
було б і сперечатися, якби Він Сам 
не показав нам прикладу й не від-
дав Себе в жертву за нас: «…за них 
Я посвячую в жертву Самого Себе, 
щоб освячені правдою стали й во-
ни» (Iв.17:19). Це саме стверджує 
апостол Павло в Посланні до ефе-
сян: «…поводьтеся в любові, як і 
Христос полюбив вас, і видав за нас 
Самого Себе, як дар і жертву Богові 
на приємні пахощі» (Еф.5:2).

Звичайно, жертовності Ісуса 
Христа ніхто ніколи не може пере-
вершити. Він Син Божий, безгріш-
ний, «полюбивши Своїх, що на світі 
були, до кінця полюбив їх» (Iв.13:1) 
— і помер за них на Голгофському 
хресті, помер за все людство, спо-
кутувавши його гріхи. Кожен із лю-
дей, якщо і здатен за когось помер-
ти, то тільки за одного, але й тоді 
його смерть не може покрити чийо-
гось гріха. Ось така величезна різни-
ця між жертовністю Господа й лю-

дини — як між небом і земле. Але 
зауважмо, що ця маленька людська 
жертовність дуже до вподоби Бого-
ві. 

Жертовність не просто стоїть на 
чолі всіх моральних чеснот, вона є 
суттю кожної з них. Віра, надія, лю-
бов без жертовності стають жалю-
гідною імітацією самих себе. Так са-
мо як дружба й патріотизм без жер-
товності — насмішка, лукавство, за 
яким стоїть власний інтерес, егоїзм, 
прикритий маскою моральності. Уя-
віть собі материнську любов без са-
мопожертви дитині, або подружню 
без самопожертви чоловіка й жінки 
одне одному. Зазвичай, коли мама 
не розуміє, що любов — це жертов-
ність, то діти або не доглянуті, або 
опиняються в дитячих будинках. Ко-
ли в подружжі не вміють жертвува-
ти, то або розлучаються, або мучать 
один одного. 

Міра нашої жертовності визна-
чає наші пріоритети, нашу любов 

«Чи ж не в боязні нашого Бога 
ви маєте ходити?..»

Тема номера



до когось чи чогось. Як у притчах 
про Царство Небесне. Якщо воно 
настільки цінне, настільки любе, як 
той скарб чи перлина, то порівняно 
з ним все багатство не варте нічого. 
Тому людина «йде, та й усе, що має, 
продає та купує те поле», на якому 
схований скарб; «йде, і все продає, 
що має, і купує її» — ту дорогоцінну 
перлину (Мт.13:44-46). І навпаки — 
наша любов визначає нашу жертов-
ність. Тобто, якщо мені щось любе, 
на те я витрачаю найбільше свого 
часу й коштів. Ви, можливо, когось 
переконуєте в любові й щиро диву-
єтеся, що на ваші слова іронічно по-
сміхаються. Вам не вірять. Чому? То-
му що бачать, що у вас є люди чи за-
хоплення, ради яких ви більше тра-
тите свого часу й грошей.

Людині притаманний прагма-
тизм, вона хоче знати, що матиме 
за якусь роботу, якісь пожертви. Як 
і апостоли Христові одного разу по-
цікавилися: «От усе ми покинули, та 
й пішли за Тобою слідом; що ж нам 
буде за це?» (Мт.19:27). І що Гос-
подь сказав? «І кожен, хто за Ймен-
ня Моє кине дім, чи братів, чи сес-
тер, або батька, чи матір, чи діти, чи 
землі, той багатократно одержить 
і успадкує вічне життя» (Мт.19:29). 
Кожна жертва ради Господа матиме 
величезну винагороду, можливо, у 
вічності, але нагорода буде. Люди ж 
нетерплячі: їм давай ще на землі й 
зараз. Вони не розуміють духовного 
складника жертовності, який вияв-
ляє себе не відразу й не матеріаль-
ними речами. Мабуть, цим і можна 
пояснити брак справжньої жертов-
ності в суспільстві. Через це так ма-
ло справжніх патріотів — тих, хто не 
тільки балакає про любов до країни 
й народу з наміром їх обманути й 
обікрасти, але й жертвує маєтком і 
готовий пожертвувати й життям для 
їхнього процвітання.  

Біблія багата прикладами жер-
товності. Звернімо увагу, що всі бі-
блійні персонажі, які були викорис-
тані Богом і щось зробили на до-
бро людям і на славу Божу, — лю-
ди жертовні. Вони не рахувалися зі 
своїми амбіціями, бажаннями чи 
потребами, коли потрібно було ви-
конати Божу волю. Ось, зокрема, 
Мойсей, який «відрікся зватися си-
ном дочки фараонової. Він хотів 
краще страждати з народом Божим, 

аніж мати дочасну гріховну потіху. 
Він наругу Христову вважав за біль-
ше багатство, ніж скарби єгипетські, 
бо він озирався на Божу нагороду» 
(Євр.11:24-26).

Ще один із таких персонажів — 
Неемія, чашник володаря величез-
ної Перської імперії царя Артаксерк-
са (464-424 рр. до Р.Х.), який мав 
свою резиденцію в місті Сузи. Зау-
важмо, що Неемія належав до най-
ближчого царевого оточення, отже, 
був багатим і мав деякий вплив на 
самого володаря. Але він любив 
свій народ і Єрусалим, хоч, найімо-
вірніше, у ньому ніколи не був, бо 
народився у вигнанні. Любив на-
стільки, що жодну жертву заради 
нього не вважав занадто великою, у 
тому числі й розкішне життя в цар-
ському палаці. Насамперед він від-
важився на ризик викликати царе-
ве невдоволення — і попросив йо-
го: «…пошли мене до Юдеї, до міс-
та гробів батьків моїх, і я відбудую 
його!» (Неем.2:5). Цар дав згоду. 
Прибувши в Єрусалим і розпочав-
ши відбудовувати мури, Неемія на-
трапив на шалений опір навколиш-
ніх князьків, які погрожували йому 
й жителям міста знищенням. «…
ненависники говорили: «Вони не 
знатимуть і не побачать, як ми при-
йдемо до середини їх, і позабива-
ємо їх, та й спинимо працю!» (4:5). 
Тому Неемія сказав народу: «Кожен 
з юнаком своїм нехай ночують у се-
редині Єрусалиму, і будуть вони для 
нас уночі сторожею, а вдень на пра-
цю». І ні я, ані брати мої, ані юнаки 
мої, ані сторожі, що були за мною, 
ми не здіймали своєї одежі, кожен 
мав свою зброю при своєму стегні» 
(4:16,17). Тобто Неемія не просто 
був керівником відбудови стін Єру-
салима, а безпосереднім учасни-
ком, перенісши всі тягарі цієї жер-
товної праці. Ризикуючи бути знена-
видженим місцевою знаттю, він ви-
магав від неї відпустити з рабства за 
борги своїх одноплеменників, до-
коряючи їй: «Не добра це річ, що ви 
робите! Чи ж не в боязні нашого Бо-
га ви маєте ходити?..», а також нака-
зав: «Верніть їм зараз їхні поля, їхні 
виноградники, їхні оливки, й їхні до-
ми та відсоток срібла, і збіжжя, ви-
ноградний сік та нову оливу, що ви 
дали їм у заставу за них!» (5:9,11). 
Це саме зробив він сам, його бра-

ти та слуги. Крім цього, він свідчить: 
«…дванадцять літ не їв намісничо-
го хліба ані я, ані брати мої. А на-
місники попередні, що були передо 
мною, чинили тяжке над народом, 
і брали від них хлібом та вином од-
ного дня сорок шеклів срібла; також 
їхні слуги панували над народом. А 
я не робив так через страх Божий. А 
також у праці того муру я підтриму-
вав, і поля не купували ми, а всі мої 
слуги були зібрані там над працею» 
(5:14-16). Тобто Неемія, його брати 
й слуги не користувалися вигода-
ми й правами ради власного збага-

Тема номера

чення, понад це — більшість із того, 
що належало йому та його родині й 
слугам, — ішло на відбудову Єруса-
лима. Така безкорисливість й жер-
товність першої особи в Юдеї щодо 
свого народу вражає. 

Жертовна праця Неемії не зупи-
нилася на відбудові мурів Єрусали-
ма: він трудився й над утверджен-
ням справедливості в соціальному 
житті свого народу, упорядкував 
храм і служіння в ньому, налагодив 
релігійне життя євреїв, привівши їх 
до покаяння та до присяги служи-
ти Богові Ізраїлевому. Як бачимо, 
Неемією керувала не жадоба воло-
діти людьми й маєтками, як це бу-
ває з тими, хто далекий від Бога, а 
любов до свого народу, яка вияви-
ла себе в жертовному служінні йому 
аж до самопожертви. У цьому суть 
справжньої любові й духовності. 

Хочеться бачити Неемій серед 
християн у церквах та серед наших 
політиків — тих, хто сповнений жер-
товної любові до людей.  

Василь МАРТИНЮК

Жертовність не просто стоїть 
на чолі всіх моральних чес-

нот, вона є суттю кожної 
з них. Віра, надія, любов 

без жертовності стають 
жалюгідною імітацією самих 

себе. Так само як дружба й 
патріотизм без жертовності 

— насмішка, лукавство, за 
яким стоїть власний інтерес, 

егоїзм, прикритий маскою 
моральності. 



«Вислухай мене, Господи, вислу-
хай мене, і нехай пізнає цей народ, 
що Ти Господь, Бог, і Ти обернеш їх-
нє серце назад!» — молиться про-
рок Ілля, стоячи перед великим на-
товпом поклонників Ваала й інших 
людей, які пильно стежать за тим, 
що відбувається. Від того, чи від-
повість Господь, залежить не ли-
ше життя самого пророка, а й те, 
кому будуть поклонятися ці люди. 
І ось результат: «І спав Господній 
огонь, та й пожер цілопалення, і 
дрова, і каміння, і порох, і вилизав 
воду, що в рові... І побачили це всі 
люди, та й попадали на обличчя 
свої й говорили: «Господь, Він Бог, 
Господь, Він Бог!» (1Цар.18:37-39).

Ми всі потребуємо дії Святого 
Духа. Як оживають наші служіння, 
якою свіжістю вони дихають, коли 
діє Святий Дух! Серця відкривають-
ся, течуть сльози, каються люди, на-
вертаються ті, які відпали…  Церква 
буквально оживає. Тому нам, Церк-
ві Божій, потрібна дія Святого Духа, 
Його вогонь. Дія Святого Духа по-
трібна й невіруючим людям. Нині 
ми їх мало чим можемо здивувати 
— вони всяких див уже надивилися. 
Але коли серця невіруючої людини 
торкається Святиq Дух, воно зміню-
ється — і це найбільше диво. Коли 
Дух Святий торкається серця, то на-
віть найбільш огрубіле й жорстоке 
перемінюється в одну мить.

Коли сходить вогонь
Пророк Ілля жив і служив у дуже 

тяжкий час, коли народ Божий від-
ступив від Бога й уже не слухав жод-
них докорів. І більше того, навіть 
пророків, які йому докоряли, пере-
слідував і винищував. Що могло змі-
нити серця цих людей? Що могло 
навернути Ізраїля до Бога? Тільки 
дія Святого Духа, тільки Божий про-
яв, тільки Його вогонь!

Так само і в наших служіннях. На 
якомусь етапі люди закривають свої 
серця й не слухають докорів, проти-
вляться тому, що їм кажуть служи-
телі. Але Дух Святий може зробити 
те, чого не зробить ні докір, ні про-
хання, ані жоден тиск. І нам Він дуже 
потрібний.

«Не було ані голосу, ані відповіді»
Щоб проаналізувати, що переду-

вало злиттю Божого вогню в час про-
рока Іллі, читатиму вибірково урив-
ки про згадану подію. «І сказав Ілля 
до Ваалових пророків: «Виберіть со-
бі одного бичка, і приготуйте пер-
ші, бо ви численніші, і покличте ім’я 
свого бога, і огню не покладете». І 
взяли вони того бичка, що він дав 
їм, і вони приготували й кликали 
Ваалове ім’я від ранку й аж до полу-
дня, говорячи: «Ваале, почуй нас!» 
Та не було ані голосу, ані відповіді» 
(1Цар.18:25-26). І ця остання фраза 
повторюється в цій оповіді двічі — 
«не було ані голосу, ані відповіді» .

Люди кликали ім’я того бога, яко-
му поклонялися. Вони кололи своє 
тіло, з них лилася кров. Але відпові-
ді не було.

Напрошується висновок: «ваал 
цього світу» не дасть відповідей на 
людські потреби. Тільки Бог дасть 
відповідь на кожну потребу люд-
ської душі. І те місце, яке в людській 
душі має зайняти Бог, людина нічим 
не заповнить. Тому найбільш почес-
ну працю виконують люди, які кли-
чуть і ведуть людей до Бога. Нам мо-
жуть показувати в рекламі щасли-
вих людей, які купили, наприклад, 
пральну машинку. Звісно, добре її 
мати в домі, але вона не принесе 
щастя в сім’ю. Добре мати хороший 
автомобіль, але й не в ньому щастя 
сім’ї. Людям потрібен Бог. Буває так, 
що люди набувають багато статків, 
але щастя немає. Вони кличуть: «Ва-
але, почуй нас!» (А може: ще туди 
поїдемо, ще те купимо, ще таке зро-
бимо…). Але все це не вдовольнить 
основної потреби людини — потре-
би в Богові.

«Підійдіть до мене!»
«І сказав Ілля до всього народу: 

«Підійдіть до мене!» І підійшов увесь 
народ до нього, а він поправив роз-
битого Господнього жертівника».

Завжди, проповідуючи Слово, 
наставляючи членів Церкви, ми ка-
жемо: «Дивіться на Христа». Але в 

Проповiдь



цьому разі Ілля каже: «Підійдіть до 
мене!» Такі слова сказали Петро й 
Іван до кривого чоловіка, який си-
дів біля храму в Єрусалимі. На землі, 
крім нас, у Бога немає нікого, через 
кого Він буде звершувати Свою пра-
цю. Є люди, які мають кращу освіту, 
ніж ми. Є люди, які в дечому більш 
краще виховані, ніж ми. Є люди, які 
мають матеріальні можливості біль-
ші, ніж ми. Але вони не діти Божі, 
вони не Божі слуги, бо не віддали 
себе як інструмент у Божі руки. 

Ми ж із вами, звичайні люди, з 
певними недоліками, свого часу ска-
зали: «Господи, прийми мене тако-
го, який я є, і використовуй як Твою 
посудину. Христос — Голова, а ми 
на землі — Його тіло, ми Його руки, 
Його уста, Його очі, Його ноги. І все, 
що Бог робив, робить і буде робити, 
буде звершене через Церкву — Тіло 
Христове, у якому кожен із нас по-
винен виконувати свою працю. І Він 
буде робити це через нас, бо інших 
людей у Нього немає. Так, ми про-
сті люди, але про нас Христос ска-
зав: «Ви світло для світу… Ви місто, 
поставлене на вершині гори… Стовп 
і підвалина істини… Лист, який чита-
ють усі…» 

У наших церквах дуже цінуєть-
ся дар пророцтва, дар видіння, дар 
зцілення, дар розпізнання духів і 

вигнання демонів. У великій пова-
зі люди, які служать цими дарами. 
Але найбільший дар для Церкви — 
це пастор, дар якого полягає в тому, 
щоб дар кожної людини було від-
крито й правильно реалізовано в 
служінні Богові.

Поставмо духовні цінності на на-
лежне місце

«І взяв Ілля дванадцятеро ка-
міння, за числом племен синів Яко-
ва, до якого було слово Господнє, 
говорячи: «Ізраїль буде ім’я твоє!», 
і збудував із того каміння жертів-
ника в Ім’я Господнє, і зробив рова, 
площею на дві саті насіння, навко-
ло жертівника» (31,32). Ці камені 
вже були на горі. Але Ілля їх склав 
так, що з них вийшов жертовник. Я 
хотів би провести аналогію між цим 
камінням і чеснотами християнсько-
го життя — як-от молитва, піст, пере-
бування в Божому Слові, любов, тер-
піння, лагідність, вірність… Я не мо-
жу сказати, що ми не молимося, не 
працюємо, не терпимо. Але кожен 
із нас щодо кожної сфери, напевно, 
міг би сказати: «Можна більше». 

Пам’ятаю, як у 2010 році я по-
чав відкривати церкву в Хмель-
ницькому. Тоді я був служителем у 
Кам’янці-Подільському. Коли я при-
йняв рішення про переїзд, у моїй 

сім’ї сталося безліч складних ситу-
ацій, я розбив машину, свою і люд-
ську, захворів сам, згодом захворіла 
й померла моя дружина. Щось поді-
бне відбувалося й у церкві. Помер 
молодий диякон і старшого віку пас-
тор, розпався молодіжний хор… І то-
ді ми вирішили всією церквою піти в 
п’ятиденний піст. Ми всі ці дні зби-
ралися разом, читали Слово й багато 
молилися. Відтоді це увійшло в нас у 
загальну церковну практику. Багато 
молоді долучається до цього посту. 
Це змінює нас, змінює ситуацію до-
вкола нас.

Я не можу сказати, що ми не мо-
лимося, не постимо, не перебуває-
мо в Слові, але, безумовно, є те, на 
що слід звернути більш пильну ува-
гу. Ми маємо відповідне каміння 
у своєму житті. Але його потрібно 
укласти так, щоб утворився жертов-
ник Господу в наших серцях. 

Віддаймо найцінніше
«І наклав дров, і зарізав бичка 

та й поклав на дровах. І він сказав: 
«Наповніть чотири відрі води, і не-
хай виллють на цілопалення та на 
дрова». І сказав: «Повторіть!» І по-
вторили. І сказав: «Зробіть утре-
тє!» І зробили втретє. І потекла 
вода навколо жертівника, а також 
рів наповнився водою» (33-35).



Я спочатку думав, що Ілля полив 
жертву й дрова для того, щоб лю-
ди не сумнівалися, що він там таєм-
но не підклав вогню. Бо ж ніде Бог 
не казав лити воду на жертовник. А 
потім зрозумів ще одне: вода була 
найціннішим із того, що було в той 
час. До того сім років не було дощу, 
не було роси. Усі відчували спрагу. Я 
думаю, що люди, дивлячись на во-
ду, були готові її вичерпати. Це була 
жертва з боку Іллі. І вогонь прихо-
дить на жертву. Якщо людина нічо-
го не пожертвувала, то й вогню не 
буде.

Апостол Павло пише: «Коли ж 
Бог, що… покликав благодаттю Сво-
єю, уподобав виявити мною Сина 
Свого, щоб благовістив я Його між 
поганами, я не радився зараз із ті-
лом та кров’ю…» (Гал.1:1-2). Павло 
пожертвував своєю кар’єрою, своїм 
членством у синедріоні, щоб пізна-
ти Христа й благовістити Його іншим 
людям. І тому Бог багато використо-
вував його в силі Святого Духа.

Привілей бути рабом
«І сталося в час принесення 

хлібної жертви, що підійшов про-
рок Ілля та й сказав: «Господи, Бо-
же Авраамів, Ісаків та Ізраїлів! Сьо-
годні пізнають, що Ти Ізраїлів Бог, 

а я Твій раб, і що все оце я зробив 
Твоїм словом» (36).

Нам зазвичай приємно бути ді-
тьми Божими. І часто люди на ба-
гато років залишаються просто ді-
тьми, які ні за що не відповідають. 
Про дітей постійно турбуються, про 
дітей дбають інші. Але Богові по-
трібні не лише діти. Йому потрібні 
слуги, Богові потрібні воїни, і найви-
щий статус, найвищий титул у Бога 
— раб. 

Апостол Павло носив цей титул. 
На початку служіння він казав, що 
нічим не менший від інших апосто-
лів. А потім казав: «Я найменший з 
апостолів». Згодом казав: «Я не до-
стойний зватися апостолом». І зре-
штою він каже: «Я раб Господа Ісуса 
Христа».

Маленьким дітям ми не даємо 
в руки вогонь. Ті люди, які в церкві 
не мають жодної відповідальності, 
не виконують служіння чи праці, не 
жертвують, — це діти. І ці люди хо-
чуть сили Божої, Його вогню, Його 
дарів. Але дітям вогню в руки не да-
ють. Він дітей сірники ховають.

Доступ до вогню мають зрілі лю-
ди, мужі, які досягнули певного віку, 
— слуги, воїни, раби.  Вони знають, 
що з тим вогнем робити, як його за-
стосувати для користі. І такі люди, 

усвідомлюючи Свою відповідаль-
ність перед Богом і повну залеж-
ність від Нього, можуть твердо ска-
зати: «Я раб Твій, Господи, і все зро-
бив по Слову Твоєму!»

Ілля мав відвагу сказати такі 
слова — і після того «спав Господ-
ній огонь, та й пожер цілопалення, 
і дрова, і каміння, і порох, і вилизав 
воду, що в рові...» (38). Прийшов во-
гонь у життя раба Божого! І лише то-
ді впав весь народ ницьма й прока-
зав: «Господь, Він Бог, Господь, Він 
Бог!» (39).

Отже, коли в наше життя при-
ходить Божий вогонь, коли в наше 
життя приходить дія Духа Святого, 
пильнуймо про те, щоб всю славу 
віддати Богові. Коли зійшов вогонь 
на жертву, люди не кричали: «Слава 
Іллі! Ілля — Божий пророк!» Люди 
кричали: «Господь є Бог!»

І так само, коли Господь викорис-
товує нас, то самих нас не повинно 
бути видно. Через нас люди мають 
побачити Христа й віддати Йому 
всю славу. Тоді зійде вогонь Божий 
— і жертва наша буде прийнята Гос-
подом.

Ростислав МУРАХ

Усе велике колись починалося 
з малого. Якщо, звичайно, це мале 
хтось колись помітив. Як колишньо-
му шахтареві, мені було цікаво ді-
знатися, що одного разу, дуже дав-
но, люди помітили у вогнищі, поряд 
із полінами, камінь, який горів. За-
цікавлені цим «чудом», вони нашу-
кали ще таким каменів і виявили ці-
лі жили, які виходили на поверхню. 
Ще ніхто нічого не знав про такі по-
няття, як копер, зумпф, квершлаг, 
бремсберг чи маркшейдер. Люди 
просто помітили «горючий» камінь, 
щось зробили, щоб використати йо-
го з користю, і… 

І нині це вилилося в окрему до-
сить велику галузь промисловості, а 
саме вугільну промисловість.

Одного разу Бог помітив палаю-
че серце молодого фарисея Савла. 
Не все правильно було тоді в його 

релігійних поглядах. Однак одне бу-
ло очевидним — цей чоловік при-
страсно шукає істину й прагне при-
святити їй усе своє життя. Ніхто ще 
нічого не знав про такі послання, як 
до римлян, коринтян, галатів, ефе-
сян, филип’ян, колосян, солунян, 
Тимофію, Титу і, можливо, євреям. 
Господь просто взяв це палаюче 
серце й застосував його для збуду-
вання Свого Царства. І це згодом ви-
лилося в місію такого грандіозного 
масштабу, наслідки якої ми відчува-
ємо на собі й дотепер.

Я звертаю до тебе своє слово, 
дорога душе: «Озирнися навколо! 
Чи немає поряд із тобою палаючих 
очей і зацікавленого погляду? Чи 
не варто було б тобі пошукати такі 
«камені», які можна «підкинути» у 
«вогнище» практичного церковно-
го життя, від служіння яких може зі-

грітися багато сердець? Чи не сказав 
нам Господь через автора Послання 
до євреїв, 10:24: «І уважаймо один 
за одним для заохоти до любові й 
до добрих учинків»? Пам’ятай: все 
велике колись починалося з мало-
го! Якщо, звичайно, це мале хтось 
колись помітив…

Михайло ЮНАКОВСЬКИЙ

«Горючий» камінь



У моєму робочому кабінеті стоїть стара, ще дово-
єнна друкарська машинка. Для мене ця річ дуже цін-
на, бо нагадує мені радянські часи, коли я на ній під-
пільно друкував християнські вірші, проповіді й на-
віть книги. Це було небезпечно: друкарські машинки 
мали бути зареєстрованими. Але я розумів, що слу-
жіння Богові вимагає жертовності. Не просто в сенсі 
пожертвувати час чи гроші, але й бути готовим тою 
чи іншою мірою страждати за Господа. Я був готовий 
до цієї жертви. Я свідомо вибрав дорогу слідування 
за Ісусом, пожертвувавши навчанням у вищому на-
вчальному закладі, відмовившись від омріяної про-
фесії журналіста…

А потім настала Перебудова. Відчинилися широко 
двері не лише у світ свободи слова, але й у світ інфор-
мації. І я зі здивуванням дізнався, що моя жертва — не 
така вже й жертва… Що тисячі християн клали на олтар 
набагато цінніше, аніж відмова від вищої освіти, пре-
стижної професії чи посади. І особливе враження на 
мене справила біографія Річарда Вурмбрандта…

Йому дали два терміни ув’язнення, разом 14 ро-
ків. Я знаю в’язнів за віру з більшими термінами, але 
ув’язнення Річарда не зрівняти ні з чим. Фізичні та мо-
ральні тортури, які довелося перенести цьому румун-
ському пастору, не порівняти навіть із сумновідоми-
ми концтаборами Сталіна. 

Коли після тюремного пекла йому та дружині вда-
лося виїхати на Захід, і він свідчив про злочини Чаушес-
ку перед сенатом США, то роздягнувся до пояса, щоб 
продемонструвати сліди тортур. Люди, які звикли до 
спокійного життя, були вражені. Вурмбрандту зламали 
чотири хребці й багато інших кісток. На тілі залишило-
ся 18 шрамів від порізів та опіків, він переніс декілька 
сеансів так званої «музичної шкатулки», його заморо-
жували й били палками по стопах ніг. Постійне недоси-
пання, недоїдання, примусові наркотики… Пастор зга-
дує, що від таких тортур він впадав у стан повного фі-
зичного виснаження та прострації, іноді настільки, що 
навіть не міг згадати молитву «Отче наш».  Ці тортури 
не пройшли безслідно: будучи вже на волі, виступаючи 
перед аудиторією, він здебільшого робив це в інвалід-
ному візку, йому було важко стояти.

Хтось може думати, що перебування в тюрмах му-
чеників за віру рясніє чудесами: Бог рятував від тор-
тур і болю, зціляв, підтримував, наводив жах на му-
чителів і робив багато інших чудес. Може з кимось і 
десь таке відбувалося, але таких історій немає в кни-
гах румунського пастора, якщо не брати до уваги того, 
що він, будучи хворий на туберкульоз, провів у пала-

Без жертви 
догодити Богові 
не можна…



ті смертників (з якої ніхто живим не 
виходив) вісім місяців, вийшов із неї 
й прожив після того не один десяток 
років. Чудеса в іншому. У тому, що 
мученики Христові витримали всі 
тортури — і при цьому не втратили 
віри й любили своїх катів!

Виникає запитання: чому ж ця 
людина терпіла такі страждання, за-
ради чого? І чи не було іншого шля-
ху? Був, але Річард Вурмбрандт ви-
брав його свідомо. 

…У 1944 році комуністи захоплю-
ють владу в Румунії. Пастор Річард 
Вурмбрандт служить румунам та ра-
дянським солдатам, проповідуючи 
Євангелію та друкуючи Слово Боже. 
Через рік влада організовує так зва-
ний «Конгрес культів», який зібрав 
керівників та служителів усіх релі-
гійних течій в країні. Він у прямому 
ефірі транслюється на всю країну. 
Релігійні лідери виступають, співа-
ючи оди та присягаючи на вірність 
комуністичному режимові. Дружи-
на Вурмбранда Сабіна, яка сидить 
у залі поряд з чоловіком, не витри-
мує: «Річарде, вийди до мікрофо-
ну, змий сором із лиця Ісуса». Рі-
чард міг промовчати, залишившись 
у зручному кріслі. Але пастор, добре 
знаючи, яку ціну доведеться плати-
ти, встає і виступає перед чотирма 
тисячами делегатів, нагадуючи, що 
їхній обов’язок як християн — сла-
вити тільки Бога…

Через три роки Вурмбрандта ви-
крадає таємна поліція прямо на ву-
лиці й кидає в одиночну камеру. 
Через два роки комуністи зааре-
штовують Сабіну й примушують ви-
конувати непосильні роботи на Ду-
найському каналі. Дев'ятирічний 
Міхай, син Вурмбрандтів, залиша-
ється самотнім і безпритульним. Са-
біну звільняють у 1953 році, і вона 
продовжує працювати в підпільній 
церкві. Їй повідомляють, що її чоло-
вік помер у в'язниці…

Провівши через усі кола пекла, 
у 1964 році пастора звільняють із 
ув’язнення. Він продовжує працю. 
Наступного року небайдужі люди з 
Заходу вносять за сім'ю Вурмбранд-
тів викуп у розмірі $ 10 000 — і во-
ни виїжджають з Румунії. Таємна 
поліція погрожує й наказує Річарду 
мовчати про те, що йому довелося 
пережити. А в 1966 році, у Вашинг-
тоні, він дає свідчення перед підко-

мітетом внутрішньої безпеки сенату 
США…

Вийшовши з в’язниці, Вур-
мбрандт згадав Якова, який працю-
вав на тестя за свою дружину Рахіль 
14 років. Біблія оповідає, що ці роки 
видалися Якову як один день, тому 
що він любив Рахіль. Пастор провів 
паралель із собою — він теж провів 
за ґратами 14 років за Христа, і вони 
здалися йому як один день, тому що 
він любив Його.

Любов… Це, напевно, головна 
причина, яка спонукує людину жерт-
вувати всім, що для неї цінне. 

Мати готова на будь-яку жерт-
ву заради дітей. Чоловік готовий на 
жертву заради дружини — і навпа-
ки. Справжні друзі нерідко йдуть на 
подвиги та терплять незручності за-
ради один одного. Любов же до Бо-
га особлива, бо її об’єктом є невиди-
ма особа, Яку неможливо побачити 
та втиснути у фізичні, звичні нам 
рамки. Тому ця любов невід’ємна 
від віри в Невидимого. Віри, без 
якої, як читаємо у Святому Письмі, 
неможливо догодити Богові. Так 
що це ланки одного ланцюжка: ві-
ра-любов-жертва. Тому ми маємо 
повне право перефразувати біблій-
ну фразу: «Без віри, без любові, без 
жертви догодити Богові не можна».

Але любов досконала тоді, коли 
вона взаємна. Одностороння любов 
приносить біль, і жертва при такій 
любові віддає гіркотою. Тому, коли 
говоримо про любов до Бога, ми по-
винні пам’ятати, що спочатку була 
любов Бога до людини. Вона була 
особливою, виразившись через осо-
бливу жертву. «Так бо Бог полюбив 
світ, що дав Сина Свого Однородже-
ного, щоб кожен, хто вірує в Ньо-
го, не згинув, але мав життя вічне» 
(Ів.3:16). Господь, Творець Всесвіту 
приносить Себе в жертву, щоб дати 
людині шанс наблизитися до Нього 
і — полюбити у відповідь. 

У книзі «Мучений за Христа» Рі-
чард Вурмбрандт пише: «Сидячи 
один у брудній, повній щурів каме-
рі, у декількох сантиметрах від бо-
жевілля й смерті, ця змучена тор-
турами людина підняла свій погляд 
до Неба й закривавленими губами 
благала Бога проговорити до нього. 
І Бог відповів... але не словами, а по-
вними відчаю несамовитими крика-
ми залишеного на хресті Христа. У 

своїй тяжкій скорботі в XX столітті, за 
залізною завісою, мученик за Хрис-
та почув ці крики залишеного, зму-
ченого Христа...» Він зрозумів Божу 
відповідь і ототожнив свої особисті 
страждання з віковими страждання-
ми Церкви Христової.

Парадокс, але жертва, принесе-
на в ім’я любові, приносить приєм-
ність. У жертовній турботі один за 
одного чоловіка та дружини — ра-
дість у очах та посмішка на обличчі 
коханого чи коханої. У виснажливих 
тренуваннях спортсмена — непо-
вторна мить перемоги на змаган-
нях. Життя, принесене в жертву за-
ради Христа, — це радість спілку-
вання з Тим, Хто колись приніс за-
ради тебе жертву набагато більшу, 
аніж твоя. Розуміння того, заради 
чого ти жертвуєш, додає сил, насна-
ги й терпіння. 

Жертва Річарда Вурмбрандта бу-
ла особливою. Це не означає, що 
всі послідовники Христа повинні 
йти саме такою дорогою. У кожно-
го своя жертва, у когось більша, у 
когось менша. Але вона мусить бу-
ти свідомою та добровільною. Гос-
поду не потрібна любов і жертва з 
примусу. Великий апостол Павло 
якось сказав: «Те, що для мене бу-
ло за надбання, те ради Христа я за 
втрату вважав. Тож усе я вважаю за 
втрату ради переважного познання 
Христа Ісуса, мого Господа, що я ра-
ди Нього відмовився всього, і вва-
жаю все за сміття, щоб придбати 
Христа…» (Фил.3:7,8). Він ані трохи 
не жаліє за тим, від чого йому дове-
лося відмовитися, хоча до зустрічі з 
Христом вважав ці речі цінними та 
важливими. Але з точки зору любо-
ві до Бога, служіння Йому, це вияви-
лося просто сміттям. 

Інша людина після зустрічі з 
Христом відійшла від Нього з печал-
лю. Бо Вчитель сказав йому: «Одно-
го тобі ще бракує: Розпродай усе, 
що ти маєш, і вбогим роздай, і ма-
тимеш скарб свій на небі. Вертай-
ся тоді, та й іди вслід за Мною!» 
(Лк.18:22). Незважаючи на бажання 
бути послідовником Ісуса, молодий 
чоловік виявився не готовий жерт-
вувати заради Нього…

Дуже часто люди, чимось жерт-
вуючи, розраховують на те, що ця 
жертва принесе якісь приємні на-
слідки. І це логічно. Батьки хочуть 



бачити здорових, розумних та щас-
ливих дітей, чоловік хоче бачити 
щасливою жінку — і навпаки. Воїн, 
помираючи, вірить у мирне жит-
тя дітей та онуків. Віруюча людина, 
окрім відчуття Божої любові та при-
сутності в земному, повному про-
блем та горя житті, має надію на 
життя вічне в Царстві Небесному. 
Авраам, який заради Бога пожерт-
вував своєю батьківщиною та спо-
кійним життям, усе життя проман-
дрував, не отримавши обіцяного. 
Але він вірою бачив благословення, 

які отримують його нащадки, і неви-
диму небесну країну, яку не порів-
няти із земною.

…У 2000 році румунське телеба-
чення запустило телепроект «Вели-
кі румуни», метою якого було визна-
чення ста найвидатніших представ-
ників румунського народу всіх часів. 
Перше місце зайняв Стефан III Вели-
кий (1457-1504) — господар Мол-
давії, православний святий. П'яте 
місце румуни відвели Річарду Вур-
мбрандту…

Вдячний народ належно оцінив 

жертву свого великого мученика. 
Але я, згадуючи його, іноді думаю: 
а як же оцінить подвиг свого послі-
довника сам Христос? Я вірю: він 
уже отримав свою нагороду з рук 
Сина Божого. Бо він любив. Він ві-
рив. Він жертвував. І тому отримав 
право увійти в Боже Царство. Цар-
ство, яке Господь приготував для 
тих, хто готовий заради віри в Нього 
жертвувати найціннішим.

Юрій ВАВРИНЮК

Бабуся й Бог
— Скажіть, бабусю, а що ви хочете купити?
На бабу Дусю уважно дивилася дівчинка років 

восьми.
— Для чого тобі, дитинко?
— Ми з татом вам купимо.
— Що купите? — розгубилася баба Дуся.
— Ну, що ви хочете?..
— Так я це... Просто за хлібом зайшла…
— Значить, купимо вам хліба. Тату, йди сюди!
Підійшов чоловік.
— Ви не соромтеся, — сказав він. — Ми з донькою 

іноді приходимо в цей магазин, і вона вибирає когось, 
кому хоче допомогти. Що ви хотіли купити?

— Ой, не треба, діточки, — ще більше розгубила-
ся бабуся. — Я і пенсію отримую, і городик у мене є, і 
п'ять курочок... То ви в місті все купуєте, а ми в селі... 
Хіба нам багато треба? Спасибі вам, дітки... Дай Бог 
вам здоров'я!

— Ні! — не відступала дівчинка. — Я знаю, що вам 
важко... Це ж видно! Ми обов'язково вам допоможе-
мо. Що вам ще потрібно, крім хліба?

Баба Дуся не знала, що сказати.
— Ну, я іноді ще беру сто грам ковбаски. Прямо 

тут, біля магазину, з хлібом її і їм. Сто грам... Найде-
шевшої.

— Показуйте, — сміливо сказала дівчинка, повер-
таючись до прилавка з ковбасами.

Бабуся довго розглядала вітрину.
— Та тут зараз і немає такої... Я беру ту, що гривень 

за 40-50... А тут дивіться, які ціни! Ні, не треба, діточ-
ки. Спасибі вам...

— Зрозуміло, — знову заговорив тато. — Ви, бабу-
сю, побудьте тут ось із цим візком, а ми з дочкою шви-
денько візьмемо все, що вам потрібно. Віка, вибирай.

— Не треба, діточки, — почала знову баба Дуся, 
але ніхто її вже не слухав.

*  *  *
…Коли я під’їхав до магазину, побачив на розі ста-

реньку бабусю. Біля її ніг стояв пакет. У руках вона 
тримала батон хліба і половину палки вареної ковба-
си. Підійшов, тому що помітив — бабуся плаче.

— Що трапилося? — питаю.
Бабуся довго мовчала, а потім каже:
— У тебе, дитино, немає в машині ножа. Мені б 

відрізати шматочок ковбаски, а то бачиш... Це дуже 
багато.

Приніс ніж. Відрізали і хліба, і ковбаси. Решту бабу-
ся акуратно поклала в пакет до круп, макаронів і ман-
даринів.

— Так чого ж плачете? — знову питаю я.
— Не знаю, дитинко, — відповіла баба Дуся й роз-

повіла мені цю історію, яку ви щойно прочитали.
Вона відкушувала маленькими шматочками то 

хліб, то ковбасу... А по щоках — сльози...
Це сталося у нас, у Світловодську. Дівчинку, як ка-

же баба Дуся, звуть Віта. Татуся її — Олег. Ще й мама в 
магазині була, теж з покупками допомагала. Не сумні-
ваюся, що і Господь там був. Стояв на розі вулиці, обі-
йнявши бабусю. Вона їла і... тихо плакала.

Сергій МИРНИЙ
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Ти послідовник Іcyca?
Я б сказав, є велика ймовірність 

того, що ти просто пропустиш це 
питання. Можливо, ти й прочитаєш 
його, але сумніваюся, що воно ма-
тиме велике значення для тебе або 
вразить тебе. Але можна, я постав-
лю тобі його ще раз? Це — найваж-
ливіше запитання, на яке тобі будь-
коли доводилося відповідати.

Ти послідовник Ісуса?
Знаю-знаю, тебе про це вже пи-

тали. Просто це запитання таке зна-
йоме, що над ним часто не задуму-
ються. Не тому, що воно змушує те-
бе почуватися незручно. Не тому, 
що воно може тебе засудити. Це пи-
тання пропускають переважно то-
му, що сприймають його як зайве 
або риторичне. Та перш, ніж ти на-
магатимешся забігти наперед, до-
зволь мені пояснити, чого я не пи-
таю. Я не питаю:

Чи ходиш ти до церкви?
Чи твої батьки/бабусі й дідусі 

християни?
Чи ти піднімаєш руку в церкві 

наприкінці проповіді?
Чи повторюєш молитву за пас-

тором?
Чи ти в дитинстві брав/брала 

участь у літніх біблійних школах і/
або церковних таборах?

Чи можеш ти під час молитви 
вживати п'ять і більше синонімів 
до слова «Бог»?

Чи в тебе на сторінці у Facebook 
у графі «Релігійні погляди» зазначе-
но «Християнин»?

Коли я питаю, чи ти послідовник 
Ісуса, то не маю на увазі ці питання. 
На мою думку, багато хто з нас по-
спішає сказати: «Так, я послідовник 
Ісуса», але я не впевнений, що ми 
справді розуміємо, про що йдеться.

В одному з уривків Святого Пись-
ма, який може нас привести до тя-
ми, йдеться про день, коли багато з 
тих, які вважали себе послідовника-
ми Ісуса, зі здивуванням побачать, 
що Він їх навіть не впізнає: «Я ніколи 
не знав вас... Відійдіть від Мене...» 
(Мт.7:23).

З’ясування стосунків
Тож із чого почати визначати, чи 

справді ти — послідовник Ісуса? 
Почнімо ЗС із розмови з Ісусом. 

Декому з вас ця абревіатура знайо-
ма. Якщо ні, то я підкажу. Для хлоп-

ця, який перебуває в романтичних 
стосунках, цих літер достатньо, щоб 
його серце охололо зі страху. Най-
імовірніше, думка про розмову ЗС 
його жахатиме. В дійсності, бага-
то молодих людей утікають від цієї 
розмови або відкладають її на не-
визначений час. Так, це «з'ясування 
стосунків». У деяких культурах — це 
офіційна розмова, яка відбувається 
в певний момент романтичних від-
носин між хлопцем та дівчиною, 
щоб визначити рівень відданості 
один одному.

Тож ось що я попрошу тебе зро-
бити. Спробуй уявити, що ти зустрів-
ся з Ісусом. Він дивиться тобі в очі й 
каже: «Час з'ясувати стосунки». Він 
хоче знати про твої почуття до Ньо-
го. Чи твої стосунки з Ісусом особли-
ві й виняткові? Вони обмежуються 
зустрічами в неділю, які ні до чого 
не зобов’язують, чи вже минули цей 
етап? Як би ти охарактеризував свої 
стосунки з Ним? Наскільки глибоки-
ми є твої почуття до Нього?

Немає значення, чи ти з дитин-
ства називаєш себе християнином, 
чи все це для тебе нове, — Ісус чіт-
ко окреслить стосунки, які Він хоче 
мати з тобою. Він нічого не підсоло-
джуватиме й не приховуватиме. Він 
прямо скаже тобі, що це означає — 
йти за Ним. 

Може здаватися, що існує бага-
то послідовників Ісуса, та якби вони 
чесно розповіли, які в них стосунки з 
Ним, маю сумніви, що їх можна бу-
ло б упевнено назвати послідовни-
ками. На моє переконання, є влуч-
ніше слово, яким можна їх описати. 
Вони не послідовники Ісуса. 

Вони просто Його фани.
Словник дає найбільш універ-

сальне визначення слова «фан»: 
палкий прихильник.

Це той, хто ходить на футболь-
ні матчі. Він сідає на лавці та вболі-
ває за свою команду. Вдома на стіні 
в нього висить футболка з автогра-
фом, а машина рясніє наліпками з 
емблемами. Але в грі він участі ні-
коли не бере. Ніколи не пітніє й не 
приймає удару на полі. Він знає все 
про гравців і може напам'ять пере-
повідати останню футбольну ста-
тистику, але безпосередньо з грав-
цями не знайомий. Він кричить та 
підбадьорює, але насправді ні за 
що не відповідає. Йому не потріб-

но нічим жертвувати. І, правду ка-
жучи, якщо команда, за яку він убо-
ліває, стане програвати й «проле-
тить» кілька сезонів підряд, його 
пристрасть дуже швидко вивітрить-
ся. Після втрачених сезонів він, най-
імовірніше, зіскочить із лав для фа-
нів і стане вболівати за якусь іншу 
команду. Він просто палкий при-
хильник. 

І мені здається, що сьогодні в 
Ісуса теж є чимало фанів. Фанів, які 
прихильні до Нього тоді, коли очіку-
ють на винагороду у вигляді пере-
мог, але йдуть геть, коли життя стає 
важким і здається, що їм ніколи не 
усміхнеться щастя. Фанів, які без-
печно сидять у своїх рядах і вболіва-
ють, але нічого не знають про само-
пожертву та біль на полі. Фанів Ісу-
са, які нібито знають про Нього все, 
але не пізнали Його самого.

Утім, Ісус ніколи не був зацікав-
лений у тому, щоб мати фанів. Ко-
ли Він дає зрозуміти, яких стосун-
ків прагне, можливості вибору бути 
«палким прихильником» не зали-
шається. І мене дуже турбує, що ба-
гато наших церков перетворилися зі 
святинь на стадіони…

Фан із синедріону
У третьому розділі Євангелії від 

Івана читаємо про фана, якого зва-
ти Никодим. Зверни увагу, він не був 
просто якимось там собі фаном. Він 
був добре знаною і шанованою лю-
диною. Никодим входив до Сине-
дріону — елітарної групи суспільних 
і релігійних лідерів. Він також нале-
жав до прихильників Ісуса. Слухаю-
чи Його повчання, Никодим не міг 
не запалитися ними. Він бачив, як 
Ісус робив неймовірні чудеса, і при 
цьому вражали не тільки Його сила, 
а й співчуття та любов.

Никодим був готовий перейти 
на вищий рівень своїх стосунків з Іс-
усом, але це було нелегко. Йому до-
ведеться багато втратити, якщо він 
публічно визнає себе послідовни-
ком Ісуса. Що подумають люди, ді-
знавшись, що Никодим — прихиль-
ник цього бездомного теслі, що став 
рабином, із нікчемного міста Наза-
рет. Щонайменше, він втратить міс-
це в Синедріоні та репутацію релі-
гійного лідера. Бути таємним ша-
нувальником Ісуса нічого йому не 
вартує, але за те, щоби стати послі-



довником, треба заплатити високу 
ціну. Завжди треба.

Отже, Никодим опиняється на 
несподіваному для себе роздоріж-
жі. Він змушений обирати між ре-
лігією та стосунками з Ісусом. І він 
не може по-справжньому стати по-
слідовником Христа, не втративши 
своєї релігії. Це не останній випа-
док, коли релігія комусь перешко-
джає йти за Ісусом.

Ми читаємо про момент з’ясу-
вання його стосунків з Ісусом. Епізод 
починається зі зазначення часу до-
би, коли Никодим прийшов до Хрис-
та: «Він до Нього прийшов уночі...» 
Можна легко пропустити цю деталь і 
не звернути на неї уваги. Та запитай-
те себе: чому він прийшов до Ісуса 
вночі? Никодим мав багато можли-
востей прийти вдень. Ісус проповід-
ував у публічних місцях, де йому бу-
ло б цілком зручно підійти до Нього 
й порозмовляти з Ним кілька хви-
лин. У дійсності, шануючи його як 
релігійного авторитета, інші люди 
швидко б розступилися й дали Ни-
кодимові можливість звернутися до 
Ісуса. Але він прийшов уночі. Бо вно-
чі його ніхто не побачить. Вночі йо-
му вдасться уникнути незручних за-
питань від інших релігійних лідерів. 
Уночі він зможе провести час із Ісу-
сом так, щоб про це ніхто не дізна-
вся. Якщо б йому вдалося порозмов-
ляти з Ісусом наодинці, то, можливо, 
Никодим зміг би будувати стосунки 
з Ним, нічого кардинально не змі-
нюючи у своєму житті. Йому б вда-
лося стати послідовником Ісуса, і це 
не вплинуло б на його роботу. По су-
ті, його друзі та сім’я навіть могли б і 
не знати цього. Він міг би розмовля-
ти з Христом уночі й мовчки прийня-
ти рішення у своєму серці — вірити 
в Ісуса, і в такому випадку його ком-
фортне та безпечне життя не зазнає 
змін. Це дуже схоже на багатьох фа-
нів, яких я знаю. Вони радо йдуть за 
Ісусом, поки це не потребує від них 
жодних значних змін і не має жод-
них негативних наслідків.

Але правда в тому, що Ісус не-
минуче змінює життя кожного, хто 
стає Його послідовником, — і Нико-
дим цю правду незабаром зрозуміє. 
Щоб іти за Ісусом, треба буде запла-
тити певну ціну. Йдучи за Ісусом, 
платити потрібно завжди. Никоди-
мові це вартуватиме його впливо-

вої посади. Він втратить повагу своїх 
колег. Це коштуватиме йому джере-
ла прибутків і забезпечення. Це вар-
туватиме йому дружби, а можливо, 
й деяких родинних зв’язків. І таким 
чином ми підходимо до дуже болю-
чого питання для більшості фанів: 
чи те, що ти йдеш за Ісусом, чогось 
тобі коштує? Це не риторичне запи-
тання. Знайди хвилину й напиши в 
стовпчик, чого тобі це вартує. Чи слі-
дування за Ісусом змінило твоє жит-
тя?

Більшість із нас не має нічого 
проти мінімальних життєвих змін, 
однак Ісус хоче змінити наше жит-
тя кардинально, перевернути його з 
ніг на голову. Фани не мають нічо-
го проти легкого косметичного ре-
монту, але Ісус прагне повної рекон-
струкції. Фани приходять до Ісуса, 
думаючи про дрібне декорування, 
але Він прагне цілковитого оновлен-
ня. Фани вірять, що достатньо трохи 
макіяжу, але Ісус задумав переро-
дження. Фани вважають, що потріб-
ні дрібні зміни, але Ісус хоче цілко-
витої перебудови. Фани бажають, 
щоб Христос надихав їх, але Він хоче 
увійти в їхнє життя й змінити його.

Никодим починає свою розмову 
з Ісусом із того, що дає зрозуміти: 
він вважає, що Ісус справді від Бо-
га. Він уже раніше дійшов до точки 
віри, але куди він від неї піде далі? 
Ісус не марнує часу, а відразу ж пе-
реходить до суті причини, з якої Ни-
кодим прийшов до Нього вночі, а 
не білого дня. У третьому вірші Він 
каже Никодиму, що той повинен на-
родитися згори. Напевно, чути таке 
релігійному лідерові було важко. 
Він ще дитиною вивчив напам’ять 
перші п’ять книг Біблії й далі буду-
вав своє доросле життя в релігійно-
му дусі. Проте Ісус пояснює Никоди-
мові, що його праведні вчинки й ре-
лігійні ритуали — це не те, що Йому 
потрібно. Никодим повинен упоко-
ритися й народитися знову для аб-
солютно нового життя.

Никодим прийняв рішення сто-
совно Ісуса, але це не було рішен-
ня стати Його послідовником. Хрис-
тос би не погодився на стосунки з 
Никодимом, обмежені простою ві-
рою; Ісус хотів, щоб Никодим ішов 
за Ним. Йому було замало Никоди-
ма вночі, Він хотів бачити його біля 
себе й удень.

Ісус не стримує Себе в розмові з 
Никодимом. Піти за Ісусом вимагає 
зобов’язання, яке дорого коштува-
тиме Никодиму. Коли ми замисли-
мося над тим, що це означає — йти 
за Ісусом, то побачимо, що тут це од-
не з основних питань. По суті, воно 
актуальне в усьому Святому Письмі. 
Мойсей не міг іти за Богом, не по-
ставши перед фараоном. Ной не міг 
йти за Богом, не збудувавши ковчег, 
який став об’єктом насмішок із боку 
його сусідів. Даниїл не міг йти за Бо-
гом, не молячись і не побувавши в 
рові з левами. Іти за Ісусом — це не 
те, що ти можеш робити вночі, по-
ки ніхто не бачить. Це зобов’язання 
чинне двадцять чотири години на 
добу, воно кардинально змінить 
твоє життя. Це не напис дрібним 
шрифтом, це — зобов’язання.

Не втручайся в моє життя
У церкві, де я пастором, хтось на-

діслав мені е-мейл, у якому просив 
скасувати його церковне членство. 
Заявлена причина цього рішення 
звучала так: «Мені не подобаються 
проповіді Кайла».

І все. Хотілося якогось пояснен-
ня, тож я вирішив зателефонувати 
тій особі. Я просто сказав: «Привіт, 
це Кайл Айдлмен. Я розумію, що ви 
покидаєте церкву через те, що вам 
не подобаються мої проповіді». На 
мить запала тиша. Я захопив його 
зненацька, як і планував. Спочатку 
йому було незручно, а тоді він став 
говорити — невпевнено, плутано, 
намагаючись якось пояснити своє 
рішення. Десь посередині довгого 
пояснення він сказав дещо. Те, що 
він промовив, змусило мене зітхну-
ти з полегшенням. Я схопив ручку й 
записав те, що він мені сказав: «Що-
разу, коли я слухаю ваші проповіді, 
то почуваюся так, ніби ви намагає-
теся втрутитися в моє життя».

Та-а-ак, гм-м-м, трохи схоже на 
те, чим я займаюсь... Але ви чуєте, 
що він сказав? Він фактично каже: 
«Я вірю в Ісуса, я великий фан, але 
не просіть мене йти слідом. Я не 
проти ходити до церкви щотижня. 
Я молюся перед тим, як їсти. Навіть 
приклеїв рибку на свій багажник. 
Але я не хочу, щоб Ісус втручався в 
моє життя». Коли Христос визначає 
стосунки, які Він хоче з нами мати, 
то чітко дає зрозуміти, що можли-



вості бути фаном, який вірить, але 
не йде за Ним — нема.

Після прочитання опису зустрічі 
Никодима з Ісусом нам залишаєть-
ся тільки здогадуватися, що він ро-
битиме далі. Це замовчування про-
довження історії, здається, видає в 
ньому фана, який був навіть не пал-
ким прихильником, а просто таєм-
ним шанувальником. Фана, який ні-
коли так і не насмілився перейти у 
своїх стосунках з Ісусом від слів ви-
знання віри до життя з обов’язками.

Однак виявляється, що то не вос-
таннє ми читаємо про Никодима. 
Наступного разу натрапляємо на це 
ім’я в сьомому розділі Євангелії від 
Івана.

Популярність Ісуса незмірно 
зросла. Релігійних лідерів перепо-
внюють заздрість і страх. Ми читає-
мо, що Синедріон збирається разом, 
аби знайти причину, яка б змусила 
Ісуса мовчати. Частиною їхнього за-
вдання, як релігійних лідерів, був 
суд над фальшивими пророками. 
Їм потрібно було придумати якийсь 
привід для звинувачення. Никодим 
сидить поміж старійшин, коли во-
ни змовляються знищити Ісуса. Він 
просто один із сімдесяти двох релі-
гійних лідерів, які становлять основу 
цього керівного органу. Никодим ві-
рить, що Ісус від Бога, але чи скаже 
він щось? Чи перейшла його віра в 
якийсь вид обов’язку? Я впевнений, 
що він сидів там, сподіваючись, що 
хтось інший скаже щось на захист 
Ісуса. Безперечно, він був не єди-
ний, хто вірив. Його розум сверд-
лить думка: чим обернеться для 
нього публічне визнання своїх пере-
конань. Далі у вірші 51 читаємо, що 
Никодим стає на захист Ісуса: «Хіба 
судить Закон наш людину, як перше 
її не вислухає, і не дізнається, що во-
на робить?» Хоча він ще не готовий 
публічно визнати свою віру, таки 
ризикує кар’єрою й репутацією, від-
крито стаючи на захист Ісуса. Це вже 
більше не приватна розмова про те, 
у що вірить Никодим. Він дозволяє 
своїй вірі втрутитися у свої роботу, 
стосунки й фінансове майбутнє — і 
з цього моменту перестає бути про-
сто фаном і починає свою подорож 
услід за Ісусом.

Коли Никодим виступає на за-
хист Ісуса, решта Синедріону відпо-
відає йому: «Чи й ти не з Галілеї?» 

Синедріон цілеспрямовано намага-
ється викликати в Никодима збенте-
ження, пов’язуючи його з Ісусом. То 
мало бути важким ударом по його 
его й загрозою його релігійній ре-
путації, над якою він так важко пра-
цював. Це була справжня перевірка 
для Никодима.

Я помітив, що в житті віруючих 
майже завжди є такий момент. Во-
ни опиняються в становищі, коли 
змушені обирати, ким бути — фа-
ном чи послідовником. Уся надія 
Никодима на те, що йому вдасться 
йти за Ісусом так, що його життя не 
зазнає змін, була вбита тим одним 
питанням: «Чи й ти не з Галілеї?»

Наприкінці Євангелії від Івана 
є ще коротка згадка про Никоди-
ма. У розділі 19 написано, що Ісуса 
розіп’яли, і Його тіло готують до по-
ховання. І там ми читаємо, що Ни-
кодим «смирну приніс, із алоєм по-
мішану, щось літрів із сто». Це був 
надзвичайно дорогий жест. І, зрозу-
мійте правильно, він йому вартував 
дорожче, ніж просто гроші. Більше 
не було можливості приховувати 
свою віру

По суті, коли більшість людей по-
кинули Ісуса або переховувалися зі 
страху, Никодим здійснює цей вели-
кий жест любові та відданості. Він 
пішов далі слів про віру, які вислов-
лював у темряві ночі. Никодим уже 
не таємний прихильник. Він уже на-
віть не просто палкий прихильник. 
Схоже на те, що він став послідов-
ником. Це востаннє ми читаємо про 
Никодима у Святому Письмі. До-
слідники християнства вважають, 
що він загинув мученицькою смер-
тю приблизно в першому столітті…

Уривок із книги 
«Не фан»

Придбати книгу можна через 
сайт ezrabooks.com.ua

Варто!
Нам завжди хочеться зробити 

кращий вибір. Яскравіший. Дешев-
ший. Легший. Менше витрат. З біль-
шою вигодою. Але от що цікаво. Ця 
вигода часто обертається руйнуван-
ням. Зручніший шлях веде в глухий 
кут. Звісно, буває, що проблема не-
значна. А іноді — життя на кону.

Адаму з Євою Творець доручив 
обробляти сад. Сатана запропону-
вав з’їсти заборонений плід, і стати 
як боги, щоб самим розпоряджатися 
і садом і світом.

Результат відомий.
Щоб спокутувати гріхи світу, Ісус 

прийшов на землю. Він повинен був 
віддати Своє життя за людство. Сата-
на знову, тут як тут. Є легкий шлях. 
Вклонися мені — і всі Царства біля 
Твоїх ніг. Христос не вагався. Відки-
нув пропозицію сатани, не роздуму-
ючи. І Свою місію виконав. Воскрес 
із мертвих і весь світ отримав у Своє 
повне розпорядження.

Його пропозиція проста і зрозу-
міла: «Входьте вузькими ворітьми, 
бо просторі ворота й широка доро-
га, що веде до погибелі, і багато-хто 
ходять Бо тісні ті ворота, і вузька та 
дорога, що веде в життя, і мало хто 
знаходить їх» (Мт.7:13-14).

Тепер вибір за мною. Можна жи-
ти розмашисто. Але, очевидно, до-
ведеться вічність провести в пеклі. 
Але можна і в рай прорватися. Прав-
да, для цього потрібно підкоритися 
Христу.

Я встиг зупинитися біля входу 
в пекло. Був весь у болоті. А там, у 
цьому пеклі, — жах, сморід, крик і 
стогін... Це жахливо! 

Я почав благати. Та яке там блага-
ти — просто закричав: «Господи, по-
милуй!» І диво: Христос не відкинув. 
Прийняв. І обмив. І обняв. Тепер я з 
Ним. Брехали все про віру. Говорили 
— це мука. Це з хліба на воду. Це ні 
книг, ні друзів. Нісенітниці!

Тільки з Христом і почалося жит-
тя! Справжнє! Щасливе!

Свобода! Радість! Любов, кохан-
ня! Світ! Краса!

Повір: варто пожертвувати свої-
ми амбіціями заради цього. Христос 
ще чекає. В Домі Отця є для тебе чу-
дова оселя.

Юрій СИПКО



Вас часом не налякав заголовок 
цього допису? Невже батько чи ма-
ти здатні ставити собі такі питання? 
Але про що ми хочемо говорити? 
Про те, що жити «заради дітей» не 
корисно. Більше того, на наше пере-
конання — просто шкідливо.  

Напевне, кожен із нас легко при-
гадає не одну, а то й з добрий деся-
ток історій, як «мама з татом стара-
лися, виховували», а потім почули: 
«А я вас просив?» Або мама працю-
вала на трьох роботах: «…щоб у те-
бе все було… а ти….» Не варто жи-
ти заради дітей, бо це не потрібно 
їм, а може — і взагалі шкідливо. Ми 
бачимо жінок та чоловіків, що від-
мовляються від усього (чи від бага-
то чого) заради дітей. Мотивація від 
початку ніби непогана, але згодом 
видовище стає доволі-таки сумним. 
Більше того, в оманливій відданості 
дитині ми — батьки — часто навіть 
готові нехтувати елементарними 
правилами виховання та обмежен-
ня зокрема. 

Не варто жити заради дітей. Важ-
ливо віднаходити щось інше за зміс-
том у материнстві та батьківстві. 
Основне, щоб у нашій батьківській 

любові сини та дочки не ставали та-
кими собі заручниками нашої гіпе-
ропіки. Сумлінне виконання батьків-
ських обов’язків не означає, що ми 
«приречені думати лише про дітей» 
чи-то про «достойне забезпечен-
ня їхнього майбутнього». Недарма 
кажуть, що «коли Бог дав дітей, то 
дасть і на дітей». Скільки дасть і що 
дасть — того й достатньо. Хтось має 
мільйони, а хтось живе «від зарпла-
ти до зарплати», у кого як… На дити-
ну та процес її виховання це не пови-
нно впливати: що є — те є. Основне, 
щоб у нашому бажанні віддавати та 
любити не було неправильних моти-
вів щось отримати вже «від дітей» у 
віддаленому майбутньому. 

Хотілося б звернутися особливо 
до матерів, жінок… «Жінки, найго-
ловніше — любіть своїх чоловіків!» 
Діти виростуть, залишать батьків-
ське гніздо, покинуть мамину опіку, 
а чоловік залишиться з вами. Ви мо-
жете (а точніше сказати — повинні) 
дати дітям приклад стосунків, щоб 
вони самі прагнули мати свої сім’ї та 
своїх дітей. Інакше є велика небез-
пека, що своїм нав’язливим піклу-
ванням (чи гіперопікою) «відіб’єте» 

все бажання, якщо будете «звихну-
ті» на проблемах дітей, ігноруючи 
потреби чоловіка. На жаль, таке тра-
пляється нерідко. 

У гонитві за дитячим щастям не 
забувайте про себе… Якщо ви са-
мі про себе не турбуєтеся, то що 
ви зможете дати іншим? Який при-
клад? Яку любов? Звідки? Шукайте 
сенс життя далі матеріального рів-
ня. Це життя колись скінчиться, на-
віть якщо зараз не хочеться про це 
думати. Духовна практика, молитви, 
читання Святого Письма… Ви змо-
жете черпати сили там, замість того, 
щоб тягнути їх із дітей. 

Якось в одному з опитувань по-
дружніх пар попросили назвати 
основні фактори, що загрожують 
романтичним стосункам у шлюбі. 
Серед них були названо такі:  діти, 
втома, зайнятість, стрес, зміщені 
пріоритети, гнів та невирішені кон-
флікти.

Знаєте, а в Біблії є навіть на-
зва для «викрадачів романтики» в 
шлюбі. Наречена Соломона так ска-
зала про них: «Ловіть нам лисиці, 
лисенята маленькі, що ушкоджують 
нам виноградники, виноградники ж 

Жертовні батьки чи діти-жертви?
Чи потрібна межа батьківській відданості дітям?



наші у цвіті!» (Пісн.2:15). Мудрий са-
дівник захищав свій сад від лисиць 
та лисенят через те, що вони прони-
кали до саду вночі, об’їдаючи най-
ніжніші пагони лози, позбавляючи 
її майбутніх плодів та користі. Ви-
ноградник — це ваш шлюб. Лисиці 
та лисенята —те, що проникає у ва-
ші стосунки в шлюбі та краде моло-
денькі паростки пристрасті між чо-
ловіком та дружиною, не даючи їм 
розквітнути та набратися сили. Хитрі 
лисиці безжальні. Якщо ви зробите 
слабшою охорону, то вони перетво-
рять ваш виноградник на пустелю — 
місце позбавлене життя, де роман-
тика — це лоза із сухим листям. 

Для мам саме діти є найбільшою 
перешкодою для романтичних сто-
сунків із чоловіком у шлюбі. Ці ми-
лі, дорогі нашому серцю та даровані 
Богом діточки! Вони ж, егоцентрич-
ні, невиховані та постійно потребу-
ючі вас, менше за все будуть дума-
ти, як допомогти вашому шлюбу 
зміцнитися. Найімовірніше — до-
поможуть висмоктати останні сили 
з вашого шлюбу. Для дружин діти 
можуть стати найбільшою перешко-
дою в прагненні побудувати здоро-
вий шлюб із романтичними стосун-
ками. 

Часто материнство — виправ-
дання для жінок, щоб відмовитися 
від фізичної близькості з чоловіком. 
Через різноманітні обов’язки та від-
повідальність жінки поступово від-
даляються від чоловіка в напрямку 
до дітей. Дружина думає, що в неї 
«і так багато важливих справ», що 
їй зовсім не до розваг із чоловіком. 
Вона вважає (принаймні так пере-
конані більшість українських жінок), 
що потреби дітей, таких беззахис-
них та безпорадних, більш значущі, 
ніж потреби чоловіка. Врешті-решт, 
вирішує вона, він уже доросла лю-
дина!

Причина також полягає в тому, 
що жінки можуть виражати себе та 
почуватися жіночно, доглядаючи за 
дітьми. Жінки почуваються жінка-
ми, коли піклуються про дітей. Це 
глибоко закладене в них почуття за-
доволення приносить їм народжен-
ня та вигодовування немовляти. І це 
беззаперечний привілей, це те, для 
чого вони створені. Але! Це лишень 
частина жіночого призначення. Ви-
ховання дітей — чудове покликан-

ня, але на цьому роль жінки не за-
кінчується. Діти даються батькам 
лишень на певний проміжок часу. 
Вони не ваша власність на віки! За-
вдання батьків у тому, щоб вихова-
ти дітей у послуху Богові та відпусти-
ти. Постійна робота жінки — робота 
дружини, у той час як материнство 
— тимчасове.

Один із найважливіших складни-
ків роботи мами — створення життє-
вої моделі для своїх дітей. Якщо ва-
ші діти будуть бачити, що ви, як дру-
жина, «пішли на пенсію» чи «звіль-
нилися з посади дружини», то в них 
сформується хибне уявлення про те, 
як повинен функціонувати шлюб. 
І це особливо важливо, коли у вас 
росте донька. Для ваших дітей дуже 
важливо бачити, що їхні батьки лю-
блять один одного, піклуються одне 
про одного та посвячені одне одно-
му більше, ніж будь-кому іншому.

Бог не створив жінку з її здібнос-
тями та прагненнями виключно для 
того, щоб ростити та годувати дітей. 
Він створив жінку для того, щоб во-
на підтримувала життя свого чолові-
ка. Можливо, збереження цього ба-
лансу було та є одним із найскладні-
ших завдань.

Дуже багато всього, чи не так?
Як же ж балансувати між ролю 

мами з усіма годуваннями, купання-
ми, ліпленнями, виведенням плям 
на підлозі та роллю привабливої, 
романтичної та цікавої жінки для 
свого чоловіка?

Почати варто з того, щоб привчи-
ти своїх дітей до того, що вони номер 
три у вашому списку пріоритетів. Во-
ни не можуть бути для вас важливі-
шими за їхнього батька та тим більше 
за Бога. Очевидно, що вони будуть 
займати більшу частину вашого часу 
та їхні потреби, можливо, будуть ва-
шим пріоритетом, коли ваш чоловік 
не вдома. Але коли він удома, вони 
мають навчитися чекати. Якщо, зви-
чайно, мова не йде про надзвичайну 
ситуацію. Ви не зможете розвивати-
ся у ваших подружніх стосунках, ви 
не зможете створювати романтику, 
якщо ваші діти будуть постійно вас 
переривати, чогось вимагати та дик-
тувати вам свій розклад. Вони будуть 
у куди більшій безпеці, якщо зрозу-
міють, що вони бажані члени цієї ро-
дини, але не її центр. Головними в 
сім’ї повинні бути батьки, не діти.

І знову-таки ви моделюєте хрис-
тиянський шлюб та романтичні сто-
сунки для них. Вони дивляться на 
вас більше, ніж вам здається. Не 
важливо, скільки у вас дітей (одне, 
троє чи більше), вони знайдуть чим 
заповнити ваш час, якщо ви їм це 
дозволите. 

Витрачаєте ви ввесь свій час на 
дітей чи залишаєте трохи часу для 
свого чоловіка — залежить тільки 
від вас.

Окрім того, ваші діти мають ве-
личезну цінність, але таку саму ви-
соку цінність має ваша «робота дру-
жини». Звичайно, ви хочете, щоб ва-
ші діти знали, що вони значать для 
вас більше, ніж ідеально прибраний 
будинок, означають більше, ніж но-
ві набутки та більше, ніж престиж-
на робота, фінансовий успіх, статус. 
Але разом із тим ви повинні навчи-
ти їх, що в батьків є робота та час-
тина цієї роботи  — відводити час 
для того, щоб бути привабливою 
та цікавою жінкою для свого чоло-
віка. Коли ви приділяєте увагу сво-
єму чоловікові, то ваші діти бачать, 
що їхні бажання та потреби не за-
вжди мають виконуватися миттє-
во. Вони вчаться терпеливо чекати, 
коли мама й тато завершать свою 
розмову. Вони вчаться відповідаль-
ності та незалежності, коли ви зали-
шаєте  їх (під належним доглядом, 
звичайно ж), щоб сходити на поба-
чення чи поїхати десь на вихідні. І 
це правильно для вас і для ваших 
дітей. Це світло в кінці тунелю. Без-
перечно, діти найбільше втручають-
ся в романтичні стосунки батьків. 
Але це тимчасове втручання. Вони 
виростуть та залишать вашу домів-
ку і вас удвох. У вас знову з’явиться 
час на спонтанні рішення та вчинки, 
які роблять стосунки та романтику в 
них теплішими. У вас з’явиться сво-
бода подорожувати, коли ви захоче-
те, разом прогулюватися та влашто-
вувати пікніки. 

Якщо ваші діти вже підлітки, то 
варто почати думати та мріяти про 
цю фазу вашого життя. Підлітковий 
вік ваших дітей може стати най-
складнішим, що може внести певне 
напруження у ваш шлюб. Можливо, 
вам буде здаватися, що напруга на-
стільки потужна, що це стане пере-
ломним моментом для вас. Але як-
що ви будете віддавати пріоритетне 



Катерина Воронаєва: 
життя, покладене на вівтар

місце романтиці та вашим стосун-
кам і з радістю дивитися в майбут-
нє, то у вас буде надія, яка допомо-
же пройти цей період. 

З іншого боку, якщо чоловік та 
дружина дозволять своїм стосун-
кам бути невпорядкованими й без-
контрольними та дадуть можли-
вість романтиці зникнути зі своїх 
стосунків, то до того моменту, поки 
їхні діти виростуть, можуть стати од-
не для одного чужими.

Просто важко уявити, яку втрату 

можуть відчувати деякі пари, коли 
їхні діти полишають батьківські до-
мівки. Особливо коли вони повніс-
тю віддалилися одне від одного та 
стали не дуже приємними одне для 
одного. Абсолютно невиправдана 
трагедія, яку можна було б попере-
дити. 

Вам буде складно боротися з 
тим, щоб діти не обкрадали ваших 
стосунків. Здатність дружини збері-
гати баланс між призначенням ма-
ми та дружини була та, напевно, 

буде однією з найбільш обговорю-
ваних тем у подружжі. Бо нерідко 
чоловіки відчувають, що їм зали-
шаються лише «недоїдки» часу та 
енергії дружини. І часто це правда. 

(Закінчення в наступному номері)

Матеріал наданий 
Сімейним служінням УЦХВЄ 

в Тернопільській області

У червні 1960 року в Нью-Йорку 
з трапу трансатлантичного реактив-
ного лайнера зійшла 73-річна жінка. 
Вона була вбого одягнена, і вигля-
дала як російська селянка. Тремтячи 
від страху, вона спускалася по тра-
пу, де її чекав син, якого вона не ба-
чила 25 років! Спустившись, міцно 
обняла його, і крізь сльози сказала: 
«Дякуй Богові, синку. Він зберіг моє 
життя, і перед смертю я зможу по-
бачити ще раз своїх дітей. Я так ра-
да, я так рада!» Ім’я тієї жінки — Ка-

ня їде за чоловіком в Іркутськ, де він 
під чужим іменем змушений пере-
ховуватися від переслідувань цар-
ської влади. Маршрут до Іркутська 
пролягав через Красноводськ, Баку, 
Астрахань, Самару, Омськ. А потім 
було чотири роки постійних переїз-
дів по Сибіру: Новосибірськ, Крас-
ноярськ, Іркутськ. Вони скрізь від-
відували християнські общини й за-
сновували нові. За той час у молодо-
го подружжя народилося двоє дітей 
— донька Віра й син Павло. 

Та оскільки переслідування хрис-
тиянських діячів з боку царської 
влади посилювалося, сім’я емігру-
вала спочатку в Китай, а потім через 
Японію до США. У 1912 році в США 
вирушив спочатку чоловік, а згодом 
до нього приєдналася Катерина з 
двома маленькими дітьми на руках.

Здавалося, життя молодого по-
дружжя, яке почалося в таких склад-
них умовах, стало налагоджуватися. 
Одновірці (а тоді Воронаєви відвіду-
вали баптистську церкву), побачив-

терина Воронаєва...
По дорозі з Нью-

Йорка в Індіанаполіс во-
на постійно повторювала: 
«Тримай мою руку, сину, 
я хочу переконатися, що 
ти — тут. Я так боюся про-
кинутися й виявити, що це 
все сон...»

Якщо можна описати 
життя цієї мужньої жін-
ки одним словом, то цим 
словом буде — жертов-
ність. Її доля благословен-
на й трагічна одночасно. Її 
ім’я навічно залишиться в 
серцях російсько-україн-
ських п’ятидесятників як 
приклад вірності та жер-
товності.

До знайомства з Ми-
китою Черкесовим (який 
більш відомий нам як 
Іван Воронаєв) вона здо-
була освіту акушерки. І 
могла б далі успішно пра-
цювати у сфері медици-
ни, проте після одружен-

ши в Іванові неабиякий 
потенціал, відправили йо-
го навчатися в богослов-
ську семінарію в Берклі. 
Удень він навчався, а ве-
чорами проповідував. 
Згодом був направлений 
на місіонерське служін-
ня у Лос-Анджелес. По-
тім місцем його служіння 
стали Сіетл та Нью-Йорк. 
Сім’я поступово зростала 
— у них народилося ще 
троє синів. Зростав і мате-
ріальний достаток. І духо-
вне служіння мало успіх.

Проте сталася подія, 
яка за кілька років зміни-
ла життя й покликання 
цієї родини. У 1919 році 
донька Івана та Катерини 
Віра Воронаєва отримала 
хрещення Святим Духом. 
Згодом цей досвід пере-
жила сама Катерина, а 
потім й Іван. Після цього 
проповідник став ділили-
ся цими переживаннями 



з церквою, де виконував служіння, 
що призвело того, що він змушений 
був залишити служіння в баптист-
ській церкві. Проте Іван Воронаєв 
не залишив служіння — він заснував 
у Нью-Йорку першу російськомовну 
п’ятидесятницьку церкву. У лютому 
1920 року емігранти п’ятидесятники 
вже організували Слов’янський со-
юз християн євангельської віри, го-
ловою якого було обрано Івана Во-
ронаєва. Однак і тут стався новий 
поворот. За свідченням Івана, під 
час однієї з молитов він почув сло-
ва: «Воронаєв, Воронаєв, повертай-
ся в Росію» і сприйняв ці слова, як 
Божий поклик. 

У Росії в цей період ще бушувала 
Громадянська війна, яка принесла 
неймовірні страждання для міль-
йонів людей, голод і розруху. Воро-
наєв знав про це, але не зупинив-
ся. Катерина підтримала чоловіка й 
сміливо залишила все матеріальне 
в ім’я тієї духовної праці, поклик до 
якої відчув її чоловік.

Дорога на батьківщину була ду-
же важкою. На певний час їм дове-
лося спинитися в Туреччині, де по-
дружжя проповідувало російським 
біженцям, які опинилися тут після 
першої світової війни та революції. 
Ще на деякий час вони затрималися 
у Болгарії, аж поки в серпні 1921 ро-
ку не отримали дозволу для в’їзду в 
Росію. Зупинилися в Одесі.

Життя місіонерської родини було 
дуже складним. Після ситого жит-
тя в Америці їх мучив нестерпний 
голод. Та й не лише їх — більшість 
чоловіків та жінок на вулицях міста 
були схожими на скелети. У пошуках 
продуктів місіонери змушені були 
ходити в прилеглі до міста села, щоб 
виміняти їжу на речі, які привезли з 
собою. Проте вони знаходили си-
ли, щоб провідувати хворих людей 
і молитися з ними, знаходили слова, 
щоб підбадьорити людей.

Попри те, що у Воронаєвих в 
Україні народилося ще двоє дітей 
(п’ятеро приїхали з ними з Амери-
ки), Катерина не займала спогля-
дальну позицію. Вона підтримувала 
чоловіка в служінні, співала в хорі 
(яким керувала їхня донька Віра, а 
сам Іван грав на скрипці у створено-
му ним струнному оркестрі), займа-
лася душеопікунством серед жінок. 

Ще багато можна було б писати 
про самовіддану працю подружжя 
Воронаєвих. Та зазначимо лиш од-
не: напевно-таки їхня праця була 
доволі суттєвою, що їх помітило ра-
дянське керівництво. І, зауважте, не 
лише чоловіка, а й дружину.

У 1930 році Івана заарештову-
ють. Катерина залишається з шістьо-
ма дітьми (їхня донька Віра помер-
ла в 1928 році), найменшому з яких 
виповнилося лише два роки. Проте 
жінка мужньо продовжує працю чо-
ловіка. У 1932 році троє дітей Воро-
наєва, які народилися в США, із ве-
ликими труднощами з допомогою 
друзів з-за кордону залишають Ро-
сію та виїжджають до Америки. А в 
березні 1933 року НКВС заарешто-
вує Катерину Воронаєву, яка змуше-
на залишити наймолодших дітей, 
яким тоді було 10 і 5 років, на стар-
шого Павла. Три роки заслання вона 
мала провести в Казахстані, в Кара-
ганді, але просить тюремне началь-
ство перевести її до чоловіка, який 
перебував на засланні на Соловках, 
у селищі Чіб’я. Приблизно через рік 
жінка отримує позитивну відповідь.

У листопаді 1935 року закінчив-
ся термін ув’язнення Катерини Опа-
насівни, але вона залишилася біля 
чоловіка. Після його звільнення 18 
червня 1936 року їм видають дозвіл 
на поселення в Калузі, неподалік 
Москви. Ще в 1934 році через не-
ймовірні труднощі трьом іншим ді-
тям Воронаєвих вдалося перебра-
тися до США. Тому подружжя звер-
тається до влади з проханням дати і 
їм дозвіл на переселення. Але це на 
багато років стане лише материн-
ською мрією.

16 жовтня Івана заарештовують 
вдруге. З цього заслання він уже не 
повернувся.

Катерина, залишившись без за-
собів для існування, їде на батьків-
щину, в Туркестан, де влітку 1937 
року її знову заарештовують. На во-
лю вона виходить аж у 1958 році.

Багато років діти не знали, чи 
живі їхні батьки. І лист від мами, 
несподівано отриманий ними, став 
для них приємною несподіванкою. 
У ньому було лише п’ять рядочків 
і велика жовта пляма від сліз. Ка-
терина Воронаєва писала: «Я ваша 
мама, мені зараз 73 роки, і мене не-

давно звільнили з ув’язнення… Ще 
недовго мені лишилося жити на цій 
землі… Але я маю єдине прохання 
до Бога, щоб Він дозволив мені пе-
ред смертю побачити своїх дітей!» 

Старший син Катерини, читаючи 
ці рядки, розумів, що зобов’язаний 
допомогти мамі, але як? Він щиро 
молився Богові, благаючи про допо-
могу. Тому, коли через кілька тижнів 
прочитав в газеті про візит Хрущо-
ва в США, сприйняв це, як поштовх 
до дій. Чоловік поїхав у Вашингтон, 
щоб особисто зустрітися з очільни-

ком СРСР. Йому вдалося повз охо-
рону проникнути в приймальню ра-
дянського посольства й підійти до 
Микити Хрущова, який хвилину вда-
вав ніби слухає, а потім мовчки від-
вернувся. Після цього охорона ви-
штовхала чоловіка на вулицю. 

Отямившись, Павло побачив до-
вкола себе багато журналістів, яким 
було цікаво дізнатися, що відбува-
ється. Він розповів про долю сво-
єї мами, що дуже зацікавило пре-
су й спонукало багатьох служителів 
спрямувати листи до керівництва 
країни, навіть до самого президента 
Ейзенхауера, який згодом особисто 
просив Хрущова дати Катерині Во-
ронаєвій дозвіл на виїзд.

Ще чотири роки прожила жінка 
після приїзду в США. Проте 25 ро-
ків, проведені в таборах, не раз да-
вали про себе знати в нічних сно-
видіннях. І в липні 1965 року вона 
відійшла в небесні оселі, до Хрис-
та, ради Якого пожертвувала своїм 
земним достатком, своїм здоров’ям 
і зрештою своїм найдорожчим — ді-
тьми. Безумовно, ця жертва — цін-
на в Господніх очах.

1



«Віддання», «уступка», «відмо-
ва». Що говорять  ці слова? Якщо 
точно, то це означає поступитися 
чимось іншій людині. Це означає 
також відмову від прав на щось по-
дароване вам. Це може бути ваше 
майно, влада, життєві цілі, навіть 
саме ваше життя.

Сьогодні християни багато чують 
про життя в повному послуху. Але 
що ж все-таки це означає? Життя в 
повному послуху — це акт повер-
нення Ісусу життя, яке Він вам дав. 
Це передача Йому прав, влади, ке-
рівництва — усього, що ви робите 
чи говорите.

Сам Ісус жив життям у повному 
послуху: «Бо Я з неба зійшов не на те, 
щоб волю чинити Свою, але волю То-
го, Хто послав Мене» (Ів.6:38). Хрис-
тос ніколи нічого не робив від Себе.

Цілковитий послух Ісуса Отцеві є 
прикладом, як повинні жити ми всі. 
Ісус говорив ці слова, будучи люди-
ною з плоті й крові. Він жив тим са-
мим життям, що й ми, і так само, як 
і ми, Він мав власну волю. Він Сам 
зробив вибір, щоб повністю підпо-
рядкувати Свою волю Отцеві: «Через 
те Отець любить Мене, що Я власне 

Життя досконалого послуху
життя віддаю, щоб ізнову прийняти 
його. Ніхто в Мене його не бере, але 
Я Сам від Себе кладу його. Маю вла-
ду віддати його, і маю владу прийня-
ти його знову…» (Iв.10:17,18). Ісус ка-
же нам тут: «Не робіть помилки. Цей 
акт упокорення себе — цілком спра-
ва Мого вибору. Я обираю віддати 
Своє життя, і роблю це не тому, що 
хтось сказав Мені».

Наш Небесний Батько дав усім 
нам те ж саме право: привілей об-
рати життя в повному підпорядку-
ванні. Нікого з нас не примушують 
віддати своє життя Богу. Наш Гос-
подь не примушує нас жертвувати 
своєю волею й віддавати Йому своє 
життя. Він запрошує нас в Обітова-
ну Землю, що тече молоком, медом 
і повну плодів, але ми можемо при-
йняти рішення не входити в це міс-
це повноти благословень.

Правда в тому, що ми можемо 
мати стільки повноти Божої, скіль-
ки хочемо. Ми можемо увійти в Йо-
го благодать так глибоко, наскільки 
хочемо, живучи повністю Його Сло-
вом і під Його керівництвом. Апос-
тол Павло знав це, і він обрав наслі-
дувати приклад Ісуса й жити жит-

тям у повному послуху. До цього 
Павло ненавидів Ісуса, був фарисе-
єм і гонителем християн. Він також 
був людиною величезної сили волі 
й амбіцій. Із самого початку Павло 
мав успіх. Усе його життя було роз-
писане наперед, і він точно знав, 
куди йде. Павло був упевнений, що 
виконує Божу волю.

Але Господь узяв цю енергій-
ну, незалежну людину й зробив її 
яскравим прикладом життя в по-
вному послуху. Павло став одним 
із найбільш залежних від Бога, на-
повнених Богом, керованих Богом 
людей у всій історії. Сам Павло за-
являв, що його життя є зразком для 
всіх, хто бажає жити в повній слух-
няності Христу: «Але я тому був по-
милуваний, щоб у мені першому 
Ісус Христос показав усе довготер-
піння, — як приклад для тих, що 
мають повірити в нього на вічне 
життя» (1Тим.1:16).

1. Шлях повного послуху почи-
нається з подарованого Богом по-
чуття повної безпорадності.

Бог починає цей процес з того, 
що скидає нас із нашого високого 
коня. Це сталося з Павлом букваль-



2. Шлях підпорядкування веде 
до багатьох страждань.

«…для Мене посудина вибрана 
він, щоб носити Ім'я Моє перед на-
родами, і царями, і синами Ізраїля. 
Бо Я покажу йому, скільки має він 
витерпіти за Ім'я Моє» (Дiї 9:15,16). 
Павлу було обіцяно плідне служін-
ня, але, щоб виконати його, йому 
довелося перетерпіти великі страж-
дання.

Характер цих страждань дуже 
різноманітний, включно з усяким 
болем: фізична агонія, душевні та 
духовні муки, емоційне напружен-
ня. Як оповідає Писання, Павло пе-
режив усе. Він страждав від жала у 
своїй плоті, потерпав від корабель-
них аварій, його каменували, били, 
він зазнавав нападів розбійників. 
Його не приймали, обмовляли над 
ним глузували. Він терпів усілякі го-
ніння, і було, що почував себе при-
реченим, розгубленим, не здатним 
чути щось від Бога.

Не всі, хто прагне жити підпо-
рядкованим Господу життям, будуть 
переживати всі ці страждання, які 
терпів у своєму житті Павло. Але так 
чи інакше кожен щирий віруючий 
зустрінеться з болем, і за всім цим 
стоїть якась мета. Річ у тім, страж-
дання — це така сфера, над якою 
ми не владні, і саме там ми навча-
ємося повного підпорядкування Бо-
жій волі.

Я називаю такі страждання шко-
лою слухняності. Це навчальний по-
лігон, де ми, подібно до Павла, па-
даємо ниць і закінчуємо тим, що 
волаємо: «Господи, я не можу!» Він 
тоді відповідає: «Добре, Я впораю-
ся з цим. Віддай Мені все: своє тіло, 
душу, думки, серце — усе. Довірся 
Мені повністю».

3. Шлях повного послуху веде 
до єдиного бажання.

У Павла не було ніякого іншого 
бажання, ніякої іншої рушійної си-
ли, ніж ця: «…щоб набути Христа» 
(Фил.3:8).

Я знаю одного благочестивого 
молодого проповідника, який має 
багато друзів серед інших молодих 
пасторів по всій країні. Я запитав 
його, яка, на його думку, проблема 
номер один у його товаришів. Він 
відповів: «Тяжіння бути успішним». 
Його відповідь здивувала мене. Я 
знав, що прагнення до успіху звичне 

в суспільстві простих людей. Невже 
це проблема й для церкви? Він по-
яснив: «Молоді служителі думають, 
що вони повинні за короткий термін 
добитися зростання своєї церкви, 
її великого кількісного збільшення. 
Вони відчувають сильний тиск, щоб 
уже завтра це побачити».

Я отримав багато листів, для 
яких характерне таке: «Наш пастор 
недавно повернувся з конференції, 
схвильований «новою формулою 
успіху». Він сказав, що наші служін-
ня повинні бути більш поблажли-
вими до грішників, і він абсолютно 
змінив їхній характер, так само, як і 
свої проповіді. Тепер це зовсім інше 
місце. Кілька місяців тому тут могут-
ньо діяв Дух Святий, але нині люди 
залишають зібрання, тому що Дух 
Святий пішов».

Якщо судити сьогоднішніми мір-
ками успіху, Павло був цілковитим 
невдахою. Він не побудував жодної 
церковної будівлі, у нього не було 
організації, і методи, якими він ді-
яв, інші лідери ставили ні в що. Фак-
тично, слово, що його проповідував 
Павло, зачіпало почуття й звучало 
образливо для значної частини йо-
го слухачів. Було, що його навіть ка-
менували за проповідь. Яка ж була її 
основна тема? Хрест!

Молоді служителі кажуть: «Бра-
те Девіде, ви домоглися успіху. Ви 
маєте всесвітнє служіння. Ви пас-
тор мегацеркви. Ви навіть написали 
популярні книги. Ви маєте усталену 
репутацію. А я що? Чому я не можу 
йти цим же шляхом?»

Часом мені хочеться відпові-
сти: «Але я заплатив ціну. Ти не зна-
єш усіх труднощів, яких я зазнав на 
своєму шляху». Але ні, це не відпо-
відь. Я знаю людей набагато благо-
честивіших за мене, які перенесли 
набагато більше, ніж я можу уяви-
ти. Вони були вірними й відданими, 
терплячи жахливі страждання, деякі 
навіть до смерті, проте їхні імена не-
відомі світу.

Це взагалі не тема для дискусій. 
Коли ми станемо перед Богом на Су-
ді, то нас будуть судити не за наше 
служіння, наші досягнення чи кіль-
кість навернених протягом нашої 
діяльності. Єдиним мірилом успіху 
там буде таке: чи були наші серця 
цілком віддані Богу? Чи відклали ми 
вбік власні волю й плани, щоб при-

но. Він самовпевнено йшов до Да-
маска, коли з неба на нього засяяло 
сліпуче світло. Павло впав на зем-
лю, тремтячи від страху. Потім з не-
ба пролунав голос: «Савле, Савле, 
чому ти Мене переслідуєш?» (Дії 
9:4).

Ці слова повернули Павла до по-
дії, що сталася кілька місяців тому. 
Павло стояв, спостерігаючи, як по-
бивають камінням диякона Степа-
на. Обличчя Степана сяяло небес-
ним світлом, поширюючи навколо 
святу присутність неба. І його сло-
ва звучали з великою силою! Вони 
проникали всередину й докоряли. 
Усе це наочно показало Павлу, на-
скільки порожнім було його життя. 
Цей затятий фарисей усвідомив, що 
Степан мав те, чого не було в нього. 
Павло зустрівся віч-на-віч з люди-
ною, повністю слухняною Богу, і це 
зробило його у власних очах жалю-
гідним і нещасним.

Павло знав, що в його житті бра-
кує чогось дуже важливого. Він мав 
якесь знання про Бога, але не без-
посереднє одкровення від Нього, 
як Степан. Тепер, стоячи на колінах 
і тремтячи, він почув з неба такі сло-
ва: «Я Ісус, що Його переслідуєш ти» 
(Дії 9:5). Це було надприродне од-
кровення, і ці слова повністю пере-
вернули світ для Павла.

Писання свідчить: «А він, за-
трусившися та налякавшися, каже: 
«Чого, Господи, хочеш, щоб я вчи-
нив?» (Дiї 9:6). Напевно, Бог бажав 
використовувати Павла найнеймо-
вірнішим чином, тому до нього ска-
зав: «Уставай, та до міста подайся, а 
там тобі скажуть, що маєш робити!» 
(9:6).

Я кажу кожному відданому по-
слідовнику Ісуса: запам'ятайте цю 
сцену. Тут представлений зразок 
життя в повному підпорядкуванні. 
Коли ви приймаєте рішення йти за 
Христом, Бог поставить на вашому 
шляху Степана. Він може стати про-
ти вас із кимось, чиє обличчя випро-
мінює Ісуса. І так, як Павло, ти рап-
том відчуєш свою неспроможність. 
Ти зрозумієш, що не має значення, 
як багато благочестивих справ ти 
прагнув зробити, — ти втратив Ісу-
са! І ти опинишся в глухій алеї — без 
орієнтиру, приголомшений, не зна-
ючи, куди йти, не здатний зрозуміти 
всі попередні одкровення.



йняти Його волю й план для нашого 
життя? Піддавалися ми тиску това-
ришів по служінню й ішли за натов-
пом чи шукали керівництва тільки в 
Нього Одного? Бігали ми по семіна-
рах у пошуках життєвої мети чи зна-
йшли її в Ньому?

4. Шлях повного послуху дає за-
доволення тим, ким ви є і що ви 
маєте.

Багато християн живуть у постій-
ному невдоволенні. Вони ніколи 
не задоволені тим, що мають. Во-
ни постійно вдивляються в майбут-
нє, думаючи: «Якщо я тільки зможу 
зробити те чи досягти цього, я буду 
щасливий». Але задоволення так і 
не приходить.

Задоволеність була великим ви-
пробуванням у житті Павла. Зре-
штою, Бог сказав, що Він буде потуж-
но використовувати його: «...бо для 
мене посудина вибрана він, щоб но-
сити Ім'я Моє перед народами і ца-
рями, і синами Ізраїля» (Дії 9:15). Ко-
ли Павло вперше отримав це дору-
чення, він «негайно став проповід-

увати в синагогах про Ісуса, що Він 
є Син Божий» (9:20). І що ж сталося 
далі? «Юдеї змовилися його вбити» 
(9:23). Те ж саме було і з Павловою 
проповіддю синам Ізраїля. Вони не 
тільки відкинули її, а й намагалися 
вбити апостола. Який нещасливий 
початок служіння, про який Бог ска-
зав, що воно буде могутнім! Після 
цього Павло вирішує йти в Єруса-
лим, щоб зустрітися там із рештою 
Ісусових учнів, «та його всі лякали-
ся, не вірячи, що він учень» (9:26). 
Тепер Павло зазнав ще гіршого не-
прийняття: його брати в Христі від-
вертаються від нього.

Тож Павло подумав: «Врешті-
решт я можу проповідувати язич-
никам». Однак, коли відомий язич-
ник Корнилій шукав проповідника, 
який розповів би йому Євангелію, 
він не покликав Павла, а звернувся 
до Петра. Згодом Павло мав би бути 
присутнім на Єрусалимській раді, на 
якій Петро проголосив: «Мужі-брат-
тя, ви знаєте, що з давнішніх днів 
вибрав Бог поміж нами мене, щоб 

погани почули слово Євангелії через 
уста мої, та й увірували» (Дiї 15:7). 
Видно, що Бог вирішив, щоб пробу-
дження серед язичників відбулося 
через когось іншого. Павло міг зро-
зуміти, що він буде збоку спостері-
гати, як це все відбувається.

Ви здогадуєтеся, які думки при-
ходили в голову Павла, коли він пе-
реживав це все? Істина в тім, що че-
рез розчарування, біль, загрози йо-
го життю й усе інше Бог учив Свого 
слугу чогось дуже важливого: Павло 
вчився бути задоволеним, ідучи за 
Ним крок за кроком.

Павло ні про що не запитував і не 
скаржився. Він не вимагав, щоб йо-
му сказали, коли ж то він буде про-
повідувати царям і правителям. По 
суті Павло сказав: «Нехай я не бачу 
зараз того, що обіцяв мені Господь. 
Але я йду вперед у вірі, бо для ме-
не достатньо, що маю Ісуса, і тому 
я можу кожен день жити повноцін-
ним життям».

Девід ВІЛКЕРСОН

По Його слідах…
…Отже, проповідь плавно піді-

йшла до кінця. Містер Максвелл за-
крив своєю великою Біблією текст 
виголошеної промови й уже зби-
рався сісти, а квартет, навпаки, був 
готовий встати, щоб виконати за-
ключний гімн: «Усе для Христа, усе 
для Христа, душі спасенної всі си-
ли...» — як раптом усю паству стри-
вожив чоловічий голос, який доли-
нув ззаду, звідкись із найдальших 
рядів під галереєю. У наступну мить 
із тіні виринула постать незнайомо-
го чоловіка. Він ішов по середньому 
проході церковної зали. 

Перш ніж ошелешені прихожа-
ни змогли скласти хоч якесь уявлен-
ня про те, що відбувається, чоловік 
досягнув відкритого простору перед 
кафедрою. Тут він повернувся об-
личчям до аудиторії.

— Я думав із того самого момен-
ту, як прийшов сюди, — ці слова бу-
ли сказані ще під галереєю, і він по-
вторив їх, — щоб сказати хоч слово 
перед закриттям служби. Ні, я не 
п'яний і не божевільний, і цілком 

нешкідливий, але якщо я помру, а 
ймовірно, що це трапиться через 
кілька днів, то мені хотілося б відчу-
ти наостанок задоволення від дум-
ки, що я сказав своє слово в тако-
му місці, як це, та ще й перед такою 
кількістю народу.

Генрі Максвелл не встиг сісти на 
своє місце й стояв, обіпершись на 
кафедру й дивлячись зверху вниз на 
незнайомця. Це був той самий гість, 
що приходив до нього в п'ятницю: 
той же брудний обірваний моло-
дий чоловік із зовнішністю жебрака. 
Він і тут обома руками тримав свій 
вицвілий капелюх — схоже, це йо-
го улюблений жест. Він був неголе-
ним, волосся виглядало скуйовдже-
ним і нечесаним. Малоймовірно, 
що хто-небудь, подібний до нього, 
коли-небудь стояв перед аудиторі-
єю «Першої церкви», та ще й біля ві-
втаря. Було цілком звичним зустріти 
таких людей на вулиці або поблизу 
залізничних майстерень. Так, такий 
люд зазвичай вештається вулицями 
туди-сюди. Але щоб волоцюга зай-

шов до церкви — це майже нечува-
на річ!

Ні в манері говорити, ні в само-
му тоні незнайомця не було нічо-
го образливого. Він не був збудже-
ним і говорив тихим, але виразним 
голосом. Стоячи за кафедрою, хоча 
і втративши дар мови від подиву з 
того, що відбувається, містер Мак-
свелл раптом подумав, що певним 
чином дії незнайомця нагадують 
йому одну людину, яку він одного 
разу бачив уві сні — вона так само 
ходила й говорила…

Ніхто з присутніх у залі не зробив 
жодного руху, щоб зупинити незна-
йомця або якось перервати його. 
Можливо, на зміну першому шоку 
від його раптової появи прийшло 
щире нерозуміння, як краще вчини-
ти в такій ситуації. Як би там не бу-
ло, він говорив, немов і не здогаду-
ючись, що його можуть зупинити, і 
не турбувався про свій незвичайний 
вигляд, яким порушував благоприс-
тойність служіння «Першої церкви». 
А обличчя проповідника за кафе-



дрою з кожною миттю ставало все 
більш блідим і сумним. Але й він не 
зробив жодної спроби, щоб зупини-
ти самозванця, і всі присутні сиділи 
в глухій тиші. Ще одне обличчя — 
обличчя Рейчел Уінслоу — вигляда-
ло дуже блідим: вона зосереджено 
дивилася з хору вниз на фігуру же-
брака з потертим капелюхом. Утім, її 
обличчя було чудовим за будь-яких 
обставин. Під тиском моменту (а ін-
цидент був дійсно нечуваний) воно 
було таким виразним, ніби якийсь 
художник вмістив його в огненну 
раму.

— Ні, я не якийсь волоцюга, хо-
ча ніколи не чув, щоб у вченні Ісу-
са йшлося про те, що одні бродяги 
менш заслуговують на спасіння, ніж 
інші. Ви теж не чули? — Він поставив 
запитання так природно, ніби все зі-
брання було невеликим біблійним 
класом. Прибулець зробив невели-
ку паузу, і важко закашлявся. Потім 
продовжив:

— Я втратив роботу десять міся-
ців тому. А працюю найманим дру-
карем. Нові лінотипні машини, без 
сумніву, — прекрасний винахід, але 
я знаю шістьох чоловіків, які нава-
жилися закінчити своє життя само-
губством протягом одного року са-
ме через ці машини. Звичайно ж, я 
не звинувачую видавництва за те, 
що вони купують ці верстати. Але як 
тоді людям заробляти? Так, знаю, я 
навчився тільки одному ремеслу — 
і це все, що я вмію робити. Поневі-
рявся по всій країні, намагаючись 
щось знайти. Але таких, як я — без-
ліч. Я не скаржуся, хіба це скарги? 
Просто наводжу факти. Але поки си-
дів ось тут під галереєю, то все ду-
мав, чи є те, що ви називаєте «йти 
за Христом», тим, чого Він навчав? 
Що Він мав на увазі, коли сказав: 
«Іди за Мною»?! Ось пастор сказав, 
— він повернувся й подивився вго-
ру на кафедру, — що учневі Ісуса не-
обхідно йти по слідах Його й що ці 
«сліди» або кроки — «слухняність, 
віра, любов і наслідування». Однак 
я не чув пояснення, що це все озна-
чає, особливо щодо останнього кро-
ку. Що ви, християни, маєте на ува-
зі, коли кажете «ходити по слідах 
Ісуса»? Три дні я поневірявся цим 
містом у пошуках роботи. І за весь 
цей час ні від кого не почув жодно-

го слова співчуття або розради, за 
винятком вашого пастора, який ска-
зав, що йому дуже шкода, і який ви-
словив надію, що мені вдасться зна-
йти якусь роботу. Я думаю, це тому, 
що ви так часто були обдуреними 
професійними пройдисвітами, що 
втратили інтерес до будь-яких бід-
няків. Я нікого не звинувачую, ні-ні! 
Просто констатую факти. Звичайно, 
я розумію, що ви не можете кинути 
всі свої справи й шукати роботу для 
таких людей, як я. Та я й не прошу 
вас цього робити… Але не дає мені 
спокою питання: що ж означає «йти 
за Ісусом»? Що ви маєте на увазі, ко-
ли співаєте: «Я з Ним, я з Ним, я з 
Ним пройду весь шлях»? Чи маєте 
ви на увазі, що страждаєте і, зрікаю-
чись себе, намагаєтеся спасти люд-
ство, яке страждає і йде до погибелі 
— що, як я розумію, робив Ісус? Що 
ви маєте на увазі, говорячи про це? 
Я бачив безліч людей на грані заги-
белі. Я знаю, що в цьому місті, у та-
кому ж становищі, як я, знаходяться 
не менше п'яти сотень чоловіків. У 
більшості з них є сім'ї. Моя дружина 
померла чотири місяці тому. Я ра-
дий, що її страждання закінчилися. 
Моя маленька дочка залишилася з 
сім’єю знайомого друкаря, поки я 
не знайду роботу. Ось що мене бен-
тежить: я бачу багато християн, які 
живуть у розкоші й співають: «Хрест, 
Ісусе, свій беру я; все лишивши, слі-
дом йду...» — і згадую, як моя дру-
жина вмирала в одному з прибут-
кових будинків Нью-Йорка, зади-
хаючись від браку повітря й прося-
чи Господа забрати до Себе й нашу 
маленьку донечку теж. Я, зрозумі-
ло, не очікую, що ви, люди, можете 
запобігти кожній смерті від голоду, 
від нестачі нормального харчуван-
ня й задушливого повітря багато-
квартирного прибуткового будинку, 
але що ж тоді означає «наслідува-
ти Ісуса»? Я так розумію, що бага-
то християн — власники прибутко-
вих будинків. Господар того будин-
ку, у якому помирала моя дружи-
на, — член церкви. І я не знаю, чи 
правильно він розуміє, що це таке 
— «пройти за Ісусом весь шлях» і 
чи його слідування за Господом пра-
вильне в цьому разі? Я чув, як од-
ного вечора на одному з молитов-
них зібрань люди співали: «Все для 

Христа, все для Христа, душі спасен-
ної всі сили, Всі помисли і всі діян-
ня, всі дні, до самої могили...» І ду-
мав, сидячи на сходах церкви: що 
вони хочуть сказати? Мені чомусь 
здається, що у світі багатьох про-
блем просто не було б, якби всі, хто 
співає такі пісні, замислилися й ста-
ли жити згідно з цими словами. Ну, 
напевно, я чогось не розумію… Але 
як би вчинив Ісус? Чи це ви маєте на 
увазі, коли кажете: «Йти Його сліда-
ми»? Мені часом здається, що в лю-
дей у великих церквах є все: і хоро-
ший одяг, і красиві будинки, у яких 
вони живуть, і гроші, щоб витрача-
ти на будь-яку розкіш, а влітку вони 
можуть виїжджати на відпочинок. А 
ось люди поза церквою — їх же ти-
сячі, ви розумієте — вони тисячами 
вмирають у прибуткових будинках, 
бродять вулицями в пошуках робо-
ти й знати не знають, що таке піані-
но або картина на стіні у власному 
домі! Вони так і проводять ціле жит-
тя — в нужді, пияцтві й гріху...

Раптом чоловік різко зігнувся, 
похитнувшись у напрямку столу для 
причастя. Його закопчена рука вхо-
пилася за край чистої скатертини, а 
капелюх упав на килим біля ніг. Зал 
захвилювався. Доктор Вест підвівся 
зі свого місця на лаві, а вся публіка 
завмерла, зануривши церкву в ціл-
ковиту тишу. Жоден голос, жоден 
рух не наважувся її порушити. Зблід-
лий чоловік прикрив очі вільною ру-
кою й без жодного попередження 
важко впав обличчям на підлогу, ви-
тягнувшись на весь зріст у проході. 

Пастор Генрі Максвелл поспішно 
сказав: 

— Будемо вважати наше служін-
ня закінченим.

Він швидко вийшов з-за кафедри 
й першим став на коліна перед ле-
жачим незнайомцем. Всі в залі під-
нялися зі своїх місць, проходи між 
лавами заповнилися людьми. Док-
тор Вест заспокоїв людей, сказавши, 
що чоловік живий, лише знепри-
томнів. «Швидше за все, проблеми 
із серцем», — неголосно промовив 
він, допомагаючи перенести чолові-
ка в кабінет пастора...

Уривок із книги Чарльза Шелдона 
«По Його слідах» («In His Steps»)



Я не можу жити в холоді. А тим 
більше працювати. Навіть от нещо-
давно, коли нас попросили з ме-
тою економії не вмикати електрич-
ну батарею в кабінеті (бо ж рахунки 
за світло самі знаєте які!), через го-
дину-півтори роботи, відчувши, що 
мій мозок замерз і відмовляється 
думати, я поспіхом зібрала свої па-
пери в оберемок і побігла працюва-
ти додому. Благо, що моя професія 
дозволяє мені піддатися подібній 
слабкості.

Проте людина, про яку йтиметь-
ся далі, свідомо обрала холод міс-
цем для своєї праці. Та, якщо бути 
більш точною, обрала його не сама. 
Бог відкрив для неї цей шлях, а во-
на сміливо ступила на нього. Ні, це 
не був якийсь особливий поклик, не 
звучав голос із неба чи з палаючого 
куща. Було просто щире бажання й 
щира любов до людей…

Любов Оніщук народилася в 
християнській сім’ї, де, окрім неї, 
ще виховувалося одинадцятеро ді-
тей. Там вона отримала не лише хо-

роше виховання, а й навчилася сама 
виховувати інших, служити ближнім 
і бути готовою стати відповіддю на 
питання та проблеми інших людей. 
Саме тому після закінчення школи 
легко влилася в трудовий колектив 
Луцького дитячого садочка.

З початком перебудови, коли мо-
лоді християни активно включили-
ся в процес євангелізації, Люба бу-
ла учасником цих заходів. «Я не раз 
брала участь у євангелізаційних по-
їздках. Це робили разом із невелич-
ким хором, який організував Федір 
Величко. Майже щонеділі ми їздили 
в різні села України,  — розповідає 
вона. — Мене дуже запалювало, ко-
ли я бачила, як молоді люди розпо-
відають про Бога, співають і свідчать 
людям про спасіння. Для мене це бу-
ло чимось особливим».

Проте в серці дівчини зріла 
більш глибока мрія, яка потребува-
ла повної посвяти й більш значної 
жертви, покладеної на Божий ві-
втар. У 1990 році брат Люби Віктор 
у складі місіонерської групи «Єван-

геліст» поїхав на далеку Північ. Роз-
повіді брата та його друзів повністю 
захопили серце молодої християн-
ки. Вона відчула у своєму серці щи-
ре бажання звіщати Добру Новину 
«аж до краю землі». А Республіку 
Комі таки можна назвати її краєм.

Тому в 1991 році, як тільки їй ви-
пала нагода відвідати ці північні 
землі, дівчина одразу ж ухопилася 
за неї. «На той час, коли мене запро-
сили поїхати в місіонерську поїздку 
в Республіку Комі, — згадує Люба, 
— я працювала в Луцьку, в дитячо-
му садочку нянечкою. Там я отри-
мала дуже хороші рекомендації,  і 
мені запропонували за направлен-
ням від садочка вступити в педаго-
гічне училище. І майже одночасно 
я отримала пропозицію поїхати на 
місіонерську працю. Я постала пе-
ред вибором, але, не довго дума-
ючи, обрала поїздку на Північ Росії. 
Відповідно, з роботи змушена була 
розрахуватися». 

Повірте, що в ті роки можливість 
вступити в педагогічний навчальний 

Жертва Любові

Мiсiонерськими стежками



заклад для християнина була чи-
мось особливим, оскільки свобода 
тільки-но ставала надбанням тоді 
ще зовсім юної незалежної України. 
Проте дівчина пожертвувала цією 
можливістю ради тої, яку вкладав 
у її мрію Сам Бог, а саме: «говори-
ти про Божу любов тим людям, які 
ще ніколи не чули про неї»  (саме 
так у далекому 1996 році окреслила 
дівчина своє покликання в  одному 
зі своїх перших інтерв’ю для газети 
«Голос надії»).

Приїхавши в Інту (Республіка Ко-
мі), Люба активно включилася в 
працю з дітьми. Її досвід, отрима-
ний в сім’ї, а також під час роботи 
в дитсадку, тут дуже знадобився. А 
ще, я переконана в цьому, Бог, ба-
чачи її жертву,  наділяв дівчину осо-
бливим вмінням, так що ніхто з ото-
чуючих не міг дорікнути їй у браку 
освіти. «У Комі ми дуже багато захо-
дів проводили з дітьми, — розпові-
дає місіонерка. — І мене не раз там 
запитували: «Який навчальний за-
клад ви закінчили?» Хоча на той час 
я ще не закінчила жодних світських 
закладів або ж місіонерських чи бі-
блійних шкіл».

— А взагалі, чи важко було нава-
житися на такий крок — залишити 
все й поїхати так далеко від дому? 
— запитую.

— Чи важко було зробити такий 
крок? — з усмішкою повторює моє 

запитання й упевнено відповідає: — 
Ні. На той час — а це мої юні роки 
— якихось планів наперед не було. 
Дивлячись на тих юнаків та дівчат, 
які поверталися з місіонерських по-
їздок, на той запал, із яким вони 
розповідали про відвідані ними міс-
ця та людей, так хотілося побувати 
там, де й вони. І це бажання не од-
ного дня. Вибравши такий шлях сво-
го життя, ніколи про це не пошкоду-
вала.

Прошу розповісти про працю. Го-
ворить просто, наче нічого особли-
вого й не робить. Але коли вслухаю-
ся в її слова, розумію, як багато сто-
їть за цим, і чомусь одразу ж в дум-
ках спливають поетичні рядки: «А 
істинна любов у серці — жертва…»

«На даний час моя праця — в 
основному в церкві. Веду вивчення 
Біблії, також проповідую. Мені до-
водиться вислуховувати проблеми 
людей, їхні біди й разом молитися 
з ними. Іноді я слухаю їх і думаю: 
якби я була в Україні, то б і не зна-
ла, що такі проблеми можуть бути 
в людей. А тут я мушу ще й допо-
магати їх вирішувати, — розповідає 
Любов.  — Узагалі для мене немає 
більшої радості, як праця з людьми 
в ім’я Господа. Це нелегка робота, 
та й не завжди вдячна, але розумі-
єш, що ти виконуєш волю Божу. Я 
вважаю, що найголовніше в житті 
християнина — знати волю Божу й 

єшся з людьми, які роблять кроки 
до Бога. Це і є моє життя, моя сила, 
мій сенс життя — коли є можливість 
сказати людям про Христа». 

Не можу оцінити, наскільки ве-
ликою є праця місіонерки, це все ж 
Божа прерогатива, але про те, що 
ця людина справді на своєму місці, 
свідчать слова однієї християнки з 
Інти, яка одного разу несміливо пі-
дійшла до нашого журналіста, який 
мав нагоду відвідати цей край, і по-
просила: «Напишіть про нашу Лю-
бушку. Вона для нас — більше ніж 
рідна. І проповідує, і співає, і неділь-
на школа на ній тримається, і праця 
з молоддю. Вона робить усе, вона 
— скрізь…»

— Чи не жалкувала, що обрала 
саме такий шлях? 

— Ні, — знову без тіні сумніву. 
— Просто бували моменти, коли 
дуже важко. Думаю, вони є в кож-
ного місіонера. Тоді хочеться, щоб 
хтось допоміг, щось порадив чи дав 
настанову. Але поруч нікого немає 
— лише Ісус. Він найближче. І коли 
стаєш на коліна й молишся — при-
ходить сила. І слава Богу за ці труд-
нощі, тому що в них я навчилася до-
віряти Господу, покладатися на Ньо-
го. Ось чому я не шкодую, що стала 
місіонеркою.

— А чи не думала, що, якби не 
це служіння, особисте життя могло 
б скластися по-іншому?

— Різні думки бувають, проте, 
слідкуючи за своїм життям, я помі-
тила, що Бог влаштовує його якнай-
краще. Я не завжди так планувала, 
як сталося, бо Божа воля не завжди 
співпадає з нашою. Але краще пе-
ребувати у волі Бога, аніж просто її 
знати. Оскільки мій вибір був зро-
блений ще в юності, то на даний час 
жертвувати чимсь особистим наба-
гато легше. А жертвувати доводить-
ся як і матеріальним достатком, так 
і домашнім затишком та особистим 
життям. Як казав Петро Федорусь, 
який свого часу був моїм співпра-
цівником на Божій ниві в Комі Рес-
публіці: «Будуй дім на небесах, а на 
землі — тимчасівку». Згідна з єван-
гелістом Матвієм, який цитує слова 
Христа: «І кожен, хто за Ймення Моє 
кине дім, чи братів, чи сестер, або 
батька, чи матір, чи діти, чи землі, 
той багатократно одержить і успад-
кує вічне життя» (Мт.19:29).

перебувати в ній. Од-
ного разу на зібрання 
вперше прийшла жін-
ка, яка визнавала ли-
ше православну церк-
ву й більше ніяких. А в 
той день якось небага-
то людей прийшло на 
зібрання. Ми співали 
навіть не у два голоси, 
а в один голос усі ра-
зом. Не можу сказати, 
що наш спів був при-
вабливим, але цій жін-
ці він дуже сподобався. 
«Я никогда не слышала 
такого пения», — ска-
зала вона, підійшовши 
після зібрання. І тепер 
вона, хоча не щоразу, 
але відвідує церкву. Та-
кі моменти дуже нади-
хають, зміцнюють віру, 
особливо коли спілку-



Що ж, правильний вибір, зро-
блений у юності, — наче той камінь, 
на кому будується вся споруда люд-
ського життя. Бо тільки маючи та-
ку опору, можна на питання: «Що 
ти робиш, коли на думку спадає: 
«Чи саме цього Бог хотів від мене? 
Чи я там, де маю бути?» відповісти 
так упевнено: «Я ніколи не сумніва-
лася, що виконую волю Божу щодо 
свого життя. Якось недавно казала 
пастору Петру Білику, який був мо-
їм пресвітером і наставником, коли 
разом працювали в Інті, що для ме-
не немає більшого задоволення, як 
відчувати себе на своєму місці. Зви-
чайно, у мене теж є помилки, не за-
вжди все правильно виходить, але, 
як сказав апостол Павло: «Все я мо-
жу в Тім, Хто мене підкріпляє, — в 
Ісусі Христі!» (Фил.4:13).

І тоді жертвувати набагато легше, 
коли усвідомлюєш, що твоє життя в 
Господніх руках, і не ти живеш, а Він 
через тебе. До цього усвідомлення 
Люба прийшла давно й не відступає 
від нього й дотепер, бо попри всі 
труднощі й жертви свого служіння, 
упевнено каже: «Я прагну, щоб Гос-
подь керував моїм життям і надалі, 
скільки б я не жила. За ці роки я на-
вчилася довіряти Йому й полюбила 
Його всім серцем. А ще зрозуміла, 
що цікавіше жити, працюючи для 

Нього й служачи людям, аніж коли 
ти живеш осторонь від усього, коли 
тебе ніщо не стосується. Це справ-
жнє щастя — працювати для людей і 
для Бога, усвідомлюючи, що ти при-
носиш користь іншим. Звичайно, бу-
ває важко, особливо коли поруч не-
має людей, які могли б дати пораду, 
як вчинити в тій чи іншій ситуації. А 
люди питають цієї поради в тебе й 
очікують, що ти даси їм відповідь. 
Але радісно, що ти можеш стати Бо-
жою відповіддю для них».

За цей час для багатьох людей 
Люба стала Божою відповіддю, ба-
гато сердець торкнулася місіонер-
ка своєю любов’ю. Одні прийшли в 
церкву, інші — пройшли мимо, зі-
гріті теплом її душі. «Для декого мо-

литовний дім як «прохідний двір», 
— ділиться наболілим. — Але й тоді 
Слово Боже сіється в їхні серця. Це 
також праця. Сіяти — це впливати на 
людей. Бог же, я впевнена, буде ви-
рощувати». За понад 28 років Люби-
ного служіння в церкві змінювалися 
пастори, приходили нові люди, ба-
гато людей виїжджало в більш «те-
плі краї», дехто відійшов у вічність. 
І навіть якщо не всі жителі Інти від-
гукуються на заклик місіонерів, усе 
ж вони знають: серед холодних за-
метів бездуховності та невір’я в них 
є невеличкий осередок любові й те-
пла, зігрітий жертовною посвятою 
простої української дівчини Любові. 

Ольга МІЦЕВСЬКА



 «Тож благаю вас, браття, че-
рез Боже милосердя, повіддавай-
те ваші тіла на жертву живу, свя-
ту, приємну Богові, для розумного 
служіння вашого…» (Рим.12:1).

Жертва — це постійний елемент 
лідерства, це безперервний процес, 
а не одноразова плата. Як видно з 
процитованого біблійного уривка, 
жертовними ми повинні бути за-
вжди, для того щоб наше служіння 
було святим, розумним і доскона-
лим.

Для початку кожен лідер пови-
нен усвідомити, що його керівни-
цтво — це не просто влада й свобо-
да. Бо якщо він має такий поверх-
невий погляд на служіння, то це ха-
рактеризує його духовну незрілість. 
Справжнє лідерство — це зусилля 
та жертви, які служитель приніс для 
того, щоб вести людей.

Уся історія викупу народу Божо-
го пов’язана з жертвою Ісуса Хрис-
та, плодом якої є наше духовне жит-
тя. Він «замість радості, яка була пе-
ред Ним, перетерпів хреста» для 
того, щоб ввести нас у життя вічне. 
Увесь світ існує за принципом: що 
посієш — те й пожнеш. Нерозумін-
ня цього основоположного принци-
пу призведе до того, що ми ніколи 
не станемо лідерами або будемо 
на дуже низькій позиції, бо чим ви-
ще покликання, тим більшу жертву 
доводиться приносити. Біблія спо-
внена прикладів жертовності таких 
людей, як Авраам, Мойсей, Єремія, 
Павло.

Потрібно жертвувати, щоб під-
нятися до рівня лідера. 

Ця жертва включає в себе про-
цес духовного формування харак-
теру, яке відбувається у два етапи: 
вмирання для своїх тілесних амбі-
цій та гордості й усвідомлення своєї 
залежності від Бога, що призводить 
до формування надії на Господа й 
смиренності перед Ним. Смирен-
ня — найкраща жертва, яку ми тіль-
ки можемо запропонувати Господу, 

бо добровільно дозволяємо Йому 
змінювати й вдосконалювати наше 
серце.

Апостол Павло вже був лідером 
у юдействі й відрізнявся особли-
вою ревністю щодо Закону й пере-
дань. Вихований біля ніг Гамаліїла, 
він із дитинства готувався до лідер-
ської позиції, і це дійсно вартувало 
наполегливого навчання, великої 
кількості зусиль і часу. Перелом йо-
го впертого характеру під час навер-
нення, відмова від пошани й звання 
фарисея — були тільки початком у 
його усвідомленні свого християн-
ського призначення в Господі. Умін-
ня принести себе в «жертву живу» 
дало Павлові можливість піднятися 
до рівня лідера. Він сміливо пропо-
відував Євангелію, ризикуючи своїм 
життям уже з самого початку навер-
нення.

Треба жертвувати, щоб зростати 
у своєму покликанні.

Павло почав служіння простим 
місіонером у команді з Варравою. 
Він жертвував собою, відмовляю-
чись від багатьох чинників, пере-
буваючи постійно в русі, як він сам 
писав: «У мандрівках я часто бував, 
бував у небезпеках на річках, у не-
безпеках розбійничих, у небезпеках 
свого народу, у небезпеках поган, у 
небезпеках по містах, у небезпеках 
на пустині, у небезпеках на морі, у 
небезпеках між братами фальшиви-
ми, у виснажуванні та в праці, час-
то в недосипанні, у голоді й спра-
зі, часто в пості, у холоді та в наго-
ті. Окрім зовнішнього, налягають на 
мене денні повинності й журба про 
всі Церкви» (2Кор.11:26-28). Павло 
також порівнював себе з бігуном, 
який відмовляється від усього, що 
заважає досягненню найвищого 
звання в Христі Ісусі. Він проповіду-
вав Євангелію там, де ще не ступа-
ла нога християн, заплативши за це 
побоями, вигнанням, ганьбою, за-
ради того, щоб донести звістку про 
Христа язичникам. По праву він став 
«апостолом язичників».

Слід жертвувати, щоб залиша-
тися на своєму рівні ефективності.

Жертвувати потрібно завжди, 
щоб не втратити ефективності в слу-
жінні. Розширення служіння завжди 
тягне подальші зобов’язання й під-
вищення відповідальності. Те коло 
служіння, яке ми запускаємо (а це 
пов’язано з життями людей), не-
можливо зупинити — воно розвива-
ється по висхідній. І потрібні постій-
ні зусилля, щоб рухатися швидше, 
щоб бути лідером. Поширена по-
милка відомих спортсменів, чемпі-
онів, що вони думають, що, підняв-
шись один раз на вершину, втри-
маються на ній назавжди або коли 
стали чемпіонами одного сезону, 
то наступного теж будуть першими. 
Але це лише солодкий обман від за-
паморочливої кар’єри. У цьому жит-
ті ми можемо впасти з будь-якого 
керівного щабля, тому завжди тре-
ба пильнувати, а це вимагає стійкос-
ті й дисципліни.

Жертва — це те, що має у ваших 
очах ціну. Жертва не є жертвою, як-
що це вам нічого не вартувало. Ві-
домий служитель Майлс Монро пи-
сав: «Люди не підуть за лідером від 
щирого серця, поки не побачать, 
що лідер «заплатив ціну», поклав-
ши її за них». Жертва — це добро-
вільна відмова від чого-небудь або 
кого-небудь на чиюсь користь. Як-
що християнин не бере хреста сво-
го й не йде за Господом, не готовий 
жертвувати, він не може бути справ-
жнім послідовником Господа. Якщо 
служитель не покладає свою душу 
за тих, кому він служить, його слу-
жіння не буде насправді успішним.

Григорій ГАБДІЄВ

Справжня природа 
лідерства — це жертва



Iсторичнi постатi

Йозеф де Вестер народився в 
бельгійському селищі Тремело в 
сім’ї торговця. Сильний, міцної ста-
тури, він цілком міг би продовжи-
ти справу батька. Але його дві стар-
ші сестри й брат, виховані глибоко 
віруючими, вирішили присвятити 
своє життя чернечому служінню. За 
їхніми стопами пішов і Йозеф. У 19 
років він приймає чернечі обітниці, 
обравши собі ім’я Даміан на честь 
Святого Даміана — лікаря-хірурга, 
священика й мученика. Для того, 
щоб стати священиком, Даміан ви-
вчає богослов’я, латинь. 

Усе змінилося, коли його брат, 
отець Памфілій, серйозно захворів і 
не зміг поїхати на місіонерську пра-
цю, як планував. Їхати замість нього 
вирішив Даміан. 150 днів він доби-
рався до місця призначення — Го-
нолулу на Гавайських островах. Уже 
після прибуття місцевий єпископ ви-
святив його на священика. Даміану 
в той час виповнилося 24 роки.

Гаваї… Чуючи це слово, сучасна 
людина уявляє собі райський куто-

чок, де постійно лунають звуки гі-
тар, танцюють дівчата, прикрашені 
гірляндами квітів, місце, де вічне 
свято вічного літа. Проте в ті роки 
Гавайї нагадували скоріше пекло. 
Тоді, як на Гаваї прибув капітан Кук, 
там проживало близько 250 тис. чо-
ловік, коли ж прибув отець Дамі-
ан — налічувалося всього 50 тисяч. 
Остров’яни, які ніколи не контакту-
вали з європейською цивілізацією, 
були абсолютно позбавлені імуні-
тету до європейських інфекцій. До 
приїзду отця Даміана велика час-
тина населення Гаваїв загинула від 
тифу, грипу, холери, кору, віспи. По-
ширювалася епідемія сифілісу. І слі-
дом за цим на гавайців насувалося 
нове зло — лепра.

Ймовірно, проказу завезли на Га-
ваї китайські мігранти й сезонні ро-
бітники. Її поширенню сприяли во-
логий клімат, погані умови життя, 
скупченість населення. У ті часи ще 
не було праць Хансена, який виявив 
збудника прокази, і цю хворобу, як 
у середні віки, вважали покаранням 

за гріхи. Була також думка, що ле-
пра — це стадія або форма сифілісу. 
Місцевий уряд боровся з хворобою 
середньовічним способом — для 
запобігання поширенню лепри хво-
рих з явними її проявами відправля-
ли в лепрозорій. Таким місцем став 
півострів Калаупапи острова Моло-
каї. На західному його березі, вітря-
ному й вологому, оскільки він був у 
тіні високих гір, було засновано по-
селення прокажених. Потрапити ту-
ди можна було або на мулі по вузь-
кій звивистій стежинці, що проляга-
ла над прірвою або морем. Щомі-
сяця з Гонолулу, столиці архіпелагу, 
вирушав пароплав із прокаженими, 
яких забирали насильно. Поліція тя-
гла пацієнтів із підозрою на лепру 
до лікаря. Якщо діагноз підтверджу-
вався, їм дозволяли попрощатися 
з рідними, забрати речі й написа-
ти заповіт, після чого вантажили на 
пароплав, на рейс в один кінець. 
Відхід пароплава завжди супрово-
джували відчайдушні гучні крики й 
стогони. Іноді, будучи не в змозі пе-
режити розлуку, здорові люди симу-
лювали лепру, щоб супроводжувати 
улюблених у лепрозорій, знаючи, 
що назад дороги не буде. Іноді хво-
рі нападали на поліцейських, утіка-
ли, ховалися. Пристані в колонії не 

Якщо хвороба відніме у мене тіло, Бог дасть мені інше! 
Отець Даміан.

Ніхто більшої любови не має над ту, 
як хто свою душу поклав би за друзів своїх 

Євангеліє від Івана 15:13

Апостол прокажених.
Отець Даміан

Молодий симпатичний хлопець і спотворений старий чоловік (хоча на-
справді йому на цій фотографії 49 років), який ледве стискає палицю. На 
цих двох фотографіях зображено одну й ту ж людину. Долю, яка настіль-
ки жорстоко змінила зовнішність чоловіка, він обрав сам цілком усвідом-
лено. 



було, тому новоприбулих висаджу-
вали в човни, а то й просто у воду.

Уряд вирішив, що колонія буде 
підтримувати своє життя самостій-
но за рахунок землеробства й ско-
тарства. При цьому, правда, не було 
передбачено ні лікарень, ні диспан-
серів, ні житла, ні шкіл, ні церков, 
ні кладовищ. Не було в колонії й 
представників влади. Головний за-
кон — «тут немає ніяких законів». 
Принижені й обдурені, гавайці зне-
важали власний уряд і особливо бі-

загострення найбільш низинних ін-
стинктів, усунення будь-яких сексу-
альних обмежень, поневолення жі-
нок і дітей , алкоголізм і наркоманія, 
загальне злодійство, відродження 
ідолопоклонства й забобонів».

Чисельність колонії становила 
близько 600-700 осіб. Колосальна 
смертність компенсувалася вели-
ким надходженням новачків. Серед 
цих людей налічувалося близько 
300 християн. До них місцевий ка-
толицький єпископ вирішив напра-

мовився від запобіжних заходів, які 
могли б захистити його від заражен-
ня. Він торкався до своїх парафіян, 
наскільки огидними вони не були 
б. Він активно надавав хворим ме-
дичну допомогу в міру своїх сил, 
перев’язуючи рани й виразки. Це 
дуже багато значило для гавайців, 
спілкування яких часто будувалося 
на фізичному контакті людей. 

В оселях остров’ян його запро-
шували до столу. Їли зазвичай бо-
рошняну юшку з м’ясом, вмочую-
чи руку в загальну миску. Знаючи, 
чим це йому загрожує, отець Дамі-
ан їв, не подаючи вигляду, що це йо-
му чимсь загрожує. Бачачи розпач і 
страх людей, отець Даміан завжди 
намагався виглядати веселим, щоб 
підбадьорити людей, які очікують 
смерті. Дивно, але саме через висо-
ку смертність він розпочав реформи 
в поселенні прокажених. Люди, які 
очікували своєї смерті, абсолютно 
не дбали про смерть інших. Трупи 
валялися, розкладаючись, на вули-
цях, їх їли собаки, свині.

Отець Даміан виписав із Гоно-
лулу дощок і став робити труни 
для померлих. Перші могили для 
остров’ян він копав сам. Кладови-
ще розташовувалося навколо неве-
ликого будиночка, у якому він жив. 
Для проведення похорону отець 
Даміан зібрав невелике «похорон-
не братство» з пацієнтів лепрозо-
рію, яке супроводжувало похорон 
читанням молитов і боєм барабана. 
Дивно, але ця проста дія справила 
величезний вплив на жителів ост-
рова. Смерті людини було поверну-
то гідність. З часом почуття гідності 
почало повертатися й до ще живих, 
які записали себе в мертві. Багато 
хто увірував, багато стали відвіду-
вати богослужіння. Під час служб 
хворі багато співали, спів — одне з 
улюблених занять гавайців. І хоча їх-
ній хор нагадував чи то плач, чи то 
стогін, прокажені дуже любили ці 
служби. Ще отець Даміан організу-
вав «Братство святого дитинства» — 
для безпритульних дітей, «Братство 
святого Йосипа» — для лікування 
хворих удома, «Братство Мадонни» 
— для виховання дівчат. Так на ост-
рові з’явилася соціальна організа-
ція. Хаотичне скупчення тяжкохво-
рих знову перетворилося в людське 
суспільство.

лих людей. Справедливо вважаючи, 
що саме білі привезли на острови 
корупцію, спрагу наживи й числен-
ні хвороби, вони відмовлялися при-
ймати ліки, які їм зрідка надсилали 
білі лікарі, відмовлялися слухати мі-
сіонерів-кальвіністів, які час від часу 
навідувалися сюди. Остров’яни жи-
ли в норах, які самі рили в землі, у 
неймовірних злиднях і хаосі. Іноді 
не вистачало навіть води. Спотворе-
ні, з жахливими ранами, у яких ко-
пошилися хробаки, супроводжувані 
смородом розкладених людських 
тканин, вони не думали ні про що, 
крім себе й іноді своїх родичів, якщо 
ті теж опинялися там. Кожен був сам 
за себе. Як писав А. Сікарі, «фізичне 
руйнування супроводжувалося пси-
хічним і моральним, воно зростало 
з жахливою швидкістю: неймовір-
ний бруд (не вистачало навіть пит-
ної води), насильство, готове спа-
лахнути при найменшій провокації, 

вити священика на корот-
кий час, оскільки на острові 
не було ні храму, ні будин-
ку для його проживання. До 
цього часу отець Даміан вже 
майже 10 років служив у па-
рафії в передмісті Гонолулу. 
Звиклий з дитинства до важ-
кої роботи, він сам будував 
церкви в маленьких селах. 
Пішки обходив усі околиці, 
відвідуючи будинки прихо-
жан. Даміан вивчив їхню мо-
ву. Коли обговорювалося пи-
тання, кому їхати на Молокаї 
першим, він сам зголосився. 
Тоді йому виповнилося 33 
роки.

Планувалося, що він про-
буде в лепрозорії тижнів зо 
два, після чого його змінить 
інший священик. Але в спра-
ву втрутилися газетярі. Ан-

глійська преса, висвітлюючи цю по-
дію, написала про місію, яка закін-
читься тільки зі смертю місіонера, 
і про героїзм подвигу священика. 
Після цього виїхати з лепрозорію 
для нього означало б зганьбити всю 
Церкву і свою місію. Утім, отець Да-
міан не заперечував, тому й зали-
шився.

Священик був першим білим, що 
оселився на острові. З особистих ре-
чей у нього були тільки молитовник 
і розп’яття. Перші тижні він спав під 
деревом, жив просто неба, їв на ске-
лі. Прокажені спочатку сміялися над 
ним і все чекали, коли цей великий 
білий чоловік утече з острова. Але 
отець Даміан намагався зблизити-
ся з огидними мешканцями остро-
ва. На першій же проповіді він ска-
зав, звертаючись до народу: «Ми 
— прокажені», — і ці слова він потім 
не раз повторював. Щоб завоювати 
довіру хворих, Даміан повністю від-



Отець Даміан став проектувати й 
будувати необхідні в селищі спору-
ди. Він виконував функцію архітек-
тора, землекопа, теслі, будівельни-
ка одночасно. Були побудовані не-
великий порт для причалу суден; 
дорога, що зв’язує порт із селом, 
два водопроводи й відповідні водо-
сховища, кілька складів і магазин, 
будівля для збору людей, які при-
бувають, два диспансери, два си-
рітських будинки, центр для освіти 
дівчат, розпочато будівництво лі-
карні. Отець Даміан активно вивчав 
медичну літературу, вів листування 
з дослідниками із Мадагаскару та 
Японії, маючи намір впровадити в 

Численні скарги й запити Дамі-
ана в Гавайський уряд привели до 
того, що його стала недолюблю-
вати світська влада, а велика по-
пулярність викликала неприязнь 
кальвіністів, які також намагалися 
навернути місцевих жителів. Його 
незалежність і рішучість викликала 
невдоволення в його безпосеред-
нього начальства — ігумена та єпис-
копа, від чого він також дуже страж-
дав.

Через 11 років перебування на 
острові, ввечері, опустивши ноги в 
таз із водою, Даміан побачив, що 
шкіра почервоніла, на ній з’явилися 
пухирі. Він не відчув, що занурив 

віністів, чия місіонерська діяльність 
на Гавайях нічим знаменним від-
значена не була. Коли якийсь пас-
тор Хайд назвав отця Даміана «лю-
диною грубою, брудною, впертою 
й нетерпимою» і звинуватив його 
в пороках і зв’язках з протилежною 
статтю (Хайд через необізнаність 
сплутав лепру з сифілісом), на за-
хист священика встав великий ан-
глійський письменник Роберт Лю-
їс Стівенсон. Коли Стівенсон, який 
відчайдушно боровся з туберкульо-
зом, прочитав статтю Хайда, він опу-
блікував пристрасний «відкритий 
лист» на захист католицького місіо-
нера, несамовито накинувшись на 
Хайда, який, як він саркастично пи-
сав, «безславно загруз у власному 
благополуччі, сидячи в своєму гар-
ному кабінеті... у той час, як отець 
Даміан, увінчаний славою і жахами, 
трудився й гнив у цьому свинарнику 
під кручами Калавао».

Дивна доля була в отця Даміа-
на! Він потрапляв на сторінки газет 
частіше, ніж найвідоміші митці то-
го часу. За дивним збігом обставин 
він завжди опинявся на авансцені, 
і майже рівною мірою отримував 
славу й презирство, повагу й не-
приязнь, любов і злість — протягом 
усього свого надзвичайного життя.

У 1959 році, коли Гаваї стали 
п'ятдесятим штатом США, феде-
ральні закони дозволили й цьому 
штату, як й іншим, встановити у Ва-
шингтонському Капітолії дві статуї 
своїх видатних особистостей. І Гаваї 
запропонували статую короля Ка-
мехамеха — національного героя, 
борця за возз'єднання острова-ар-
хіпелагу в кінці XVIII століття, і ста-
тую отця Даміана. Скульптор, яко-
му доручили виготовити статую, зо-
бразив його надзвичайно сміливо 
— в останній стадії хвороби: він уже 
прокажений, з деформованими ри-
сами обличчя, але ще в русі, з пали-
цею і в плащі йде по стежках свого 
острова, обходячи своїх хворих бра-
тів. Так через отця Даміана де Весте-
ра — бідного «прокаженого світу», 
який пожертвував своїм життям ра-
ди служіння Богові й обездоленим 
людям — Божественний заклик до-
сяг і торкнувся одного з найзнаме-
нитіших вівтарів, споруджених на 
славу людини.

лепрозорії новітні розробки в ліку-
ванні прокази. Він сам дуже актив-
но поєднував пастирське служіння з 
лікуванням хворих.

Засоби для розширення діяль-
ності він здобував завдяки славі про 
його подвижництво, яка поступово 
поширилася по всьому світу. При 
цьому він жив у маленькому буди-
ночку посередині кладовища й но-
сив дірявий одяг, дотримувався су-
ворих чернечих обітниць і приписів, 
вів служіння й виконував при цьому 
всю необхідну роботу священика.

Його, діяльного й веселого чо-
ловіка, надзвичайно мучила само-
тність. За багато років єдиним свя-
щеником, із яким він контактував, 
був французький місіонер, який 
пропливав мимо й не наважився 
висадитися на берег. Даміан спові-
дався йому, стоячи на березі й ви-
крикуючи свої гріхи по-французьки, 
щоб не могли зрозуміти парафіяни.

їх у окріп. Так Даміан дізнався, що 
й він тепер сам хворий на проказу. 
Будучи хворим, він працював ніби 
нічого не сталося, а те, що  в нього 
з’явилася хвороба, розцінював як 
вищу нагороду за свою працю. По-
ступово хвороба спотворила його 
обличчя, але отець Даміан на людях 
тільки посміювався над цим. Коли 
йшов шістнадцятий рік його пере-
бування на острові, у кінці Великого 
посту він зауважив, що його вираз-
ки затягуються й кірка чорніє, і зро-
зумів, що помирає. Проте ходив по 
домівках парафіян, поки міг ходити, 
служив служби, поки міг стояти на 
ногах. 

Отець Даміан помер у Великий 
понеділок, на Страсному тижні.

Смерть священика викликала 
сплеск емоцій у всьому світі. Його 
фотографії розійшлися десятками 
тисяч примірників. Це не могло не 
викликати почуття заздрості в каль- 1



Убивча байдужість
Проходив же там 

якийсь самарянин… і, 
побачивши, змилосердився.

Лк.10:33
Світ вразив інцидент, який тра-

пився в 12 жовтня 2011 року в ки-
тайському місті Фошань (далі — ци-
тати із книги Евана Озноса «Вік ам-
біцій. Багатство, істина та віра в но-
вому Китаї» на «Bird in Flight»). У той 
день Цу Фейфей забрала свою ма-
леньку донечку з ясел і повернула-
ся з нею додому в «Місто техніки». 
Фошань — торгове місто з велики-
ми ринками під відкритим небом, 
«Місто техніки» — один із них. Ри-
нок становить собою лабіринт із 
прилавків площею 400 га і має по-
стійне населення 30000 чоловік. Тут 
продають електроінструменти, хімі-
кати, кабелі, ланцюги… А Цу Фейфей 
із чоловіком Ван Чічан мали мага-
зинчик із веселою назвою «Щасли-
вий млинок кулькопідшипників, що 
приносить багатство» й жили з дво-
ма своїми дітьми в кімнаті прямо 
над ним. Висота стелі в цьому при-
міщенні ледве дозволяла випроста-
тися дорослій людині.

Їхньою першою дитиною був 
хлопчик Ван Шуо. Після народжен-
ня дівчинки подружжю довелося 
сплатити штраф за другу дитину. 
Ван Юе усі називали Крихіткою Юе-
юе, що означає «радість». Повер-
нувшись із ясел, Цу піднялася на го-
ру, щоб зняти білизну, а її дворічна 
дочка гралася внизу. Коли матір по-
вернулася, дочка зникла. Цу поду-
мала, що дитина пішла до сусідів і 
стала її шукати. 

Але Крихітка Юеюе не пішла до 
сусідів. Вона перелізла через поріг і 
невдовзі опинилася за кілька квар-
талів від дому. Пізніше весь світ по-
бачить картинку, яку зафіксувала 
камера спостереження: о 17:25 ді-
вчинка виходить на дорогу, не по-
мітивши мікроавтобуса. Він переїж-
джає її переднім і заднім колесом і 
їде далі. За сім хвилин повз дитину 
байдуже проходять близько двох 

десятків людей, перш ніж літня жін-
ка Чень Сянмей, збиральниця сміт-
тя, підбігає до Юе й викликає швид-
ку.

Побачивши відеозапис, журна-
лісти стали розшукувати тих, хто ви-
явися настільки черствим. Власник 
магазину охоронного обладнання 
розповів, що працював із папера-
ми, а дружина готувала вечерю: «Я 
чув плач дитини, але навіть не за-
мислився над цим…» Чоловік на мо-
тоциклі, який явно об’їхав збиту ді-
вчинку, сказав тільки: «Я не помітив 
її!» Він повторив це 10 разів. Те са-
ме сказав і власник магазину водо-
гінного обладнання, який на відео-
записі підходить до дівчинки і, огля-
нувши її, швидко вертається назад у 
приміщення.

У чому причина такої поведінки? 
Щоб зрозуміти це, потрібно розгля-
нути ще один випадок, який трапив-
ся в Китаї в жовтні 2006 року. У м. 
Нанкін літня жінка впала на автобус-
ній зупинці. Хлопець на ім’я Пен Юй 
зупинився, щоб допомогти їй до-
братися до лікарні. Але, прийшовши 
до тями, постраждала звинувати-
ла в своєму падінні рятівника, і суд 
примусив його виплатити їй більш 
ніж $7000 компенсації. Вирок опи-
рався не на докази, а на дивну логі-
ку: Пен ніколи б не допоміг, якби не 
мав почуття вини! Іншими словами, 
якщо ти допомагаєш, значить, ти й 
призвів до цього інциденту… Цей 
прецедент, який спочатку став сен-
сацією, згодом повторився з багать-
ма іншими людьми.

Майже всі, хто пройшов повз 
Крихітку Юеюе, переконували, що 
нічого не бачили… Окрім Лінь Цін-
фей, яка гуляла з дочкою. Жінка 
розповіла журналістам: «Вона пла-
кала дуже слабким голосом… Біля 
входу в магазин стояв чоловік. Я за-
питала, чия це дитина. Він відповів, 
що не знає. Моя дочка сказала: «Та 
дівчинка вся в крові!» Я злякалася. 
Ніхто не наважувався доторкнутися 
до неї… То як могла я?»

Крихітка Юеюе померла через 9 

днів у лікарні. Ху Дзюню, чоловік, 
який її збив, теж має дружину й до-
чку. Він здався поліції, коли усвідо-
мив свою провину, побачивши за-
пис по телебаченню. Чоловік розпо-
вів, що відчув легкий поштовх, але 
вирішив, що під колеса потрапило 
ганчір’я або картонна коробка. «По 
даху машини барабанив дощ, і я не 
почув крику дитини», — сказав він. 
Ху визнали винним у ненавмисно-
му убивстві й засудили до двох із 
половиною років позбавлення во-
лі. Через кілька тижнів після смерті 
Юе влада Шеньчжень першою в Ки-
таї на законодавчому рівні захисти-
ла «добрих самарян», переклавши 
обов’язок доведення злочину на об-
винувача й установивши покарання 
за неправдивий донос…

Між кригою й полум’ям
А що ти літеплий, і ні гарячий, 

ані холодний, то виплюну тебе
зі Своїх уст...

Об.3:16
Звертаючись до лаодикійської 

церкви, Ісус Христос вказує на най-
гірший стан, у якому тільки може 
знаходитися християнин. Між до-
бром і злом є нейтральність, між 
любов’ю й ненавистю є байдужість… 
І ось ця теплота, виявляється, навіть 
гірша за холод, вона викликає в Бога 
нудоту. Хтось сказав, що гарно напи-
сати біографію про видатну людину 
може той, хто щиро нею захоплю-
ється, або той, хто щиро її ненави-
дить. Не можна якісно проповідува-
ти Ісуса Христа, будучи теплим.

Ісус Христос простягнув руку до 
хворої. За мить біль зник. Жінка ви-
просталась і вдихнула на повні гру-
ди. Кожний подих наповняв її но-
вим смаком життя й невимовною 
радістю! Та раділи не всі... Очі на-
чальника синагоги палали гнівом: 
«Є шість днів, коли працювати на-
лежить, приходьте тоді та оздоров-
люйтеся!» Паралізованій жінці не 
пощастило з днем тижня. В суботу 
було табу не лише на роботу, але 
й на милосердя. Думаєте, це по-



одинокий випадок? Перш ніж Ісус 
Христос зцілив сухорукого чоловіка, 
він поставив його посередині й за-
питав присутніх: «У суботу годиться 
робити добре чи робити лихе, життя 
зберегти чи погубити?» Вся синаго-
га мовчала. Вони не зробили нічо-
го поганого. Вони просто мовчали 
— не сказали ні «так», ні «ні». І са-
ме оце мовчання розгнівало й за-
смутило Божого Сина. Бруно Ясен-
ський писав: «Не бійся ворогів — у 
найгіршому випадку вони можуть 
тебе вбити. Не бійся друзів — у най-
гіршому випадку вони можуть тебе 
зрадити. Бійся байдужих — вони не 
вбивають і не зраджують, але тіль-
ки з їхньої мовчазної згоди існує на 
землі зрада й убивство». А хіба й са-
мого Ісуса Христа розп’яли не тому, 
що більшість — мовчали?

«Знай же ти це, що останніми 
днями настануть тяжкі часи. Будуть 
бо люди тоді самолюбні, грошолюб-
ні, зарозумілі, горді, богозневаж-
ники, батькам неслухняні, невдяч-
ні, непобожні, нелюбовні, запеклі, 
осудливі, нестримливі, жорстокі, 
ненависники добра, зрадники, на-
хабні, бундючні, що більше лю-
блять розкоші, аніж люблять Бога, 
вони мають вигляд благочестя, але 
сили його відреклися. Відвертайсь 
від таких!» Такими словами апос-
тол Павло застерігав молодого Тим-
офія. І це він говорив про християн! 
Під впливом жорстокості, яку бачи-
мо довкола, у нас «холоне любов», 
і навіть «добрі самаряни» часом пе-
ретворюються на «левитів» і «фа-
рисеїв». Тепла церква — як не ду-
же солона сіль, як ліхтарик, у якому 
сіла батарейка. Як лікарня, де тіль-
ки співчувають хворим, але не ліку-
ють їх. Як їдальня, де подають ме-
ню й гарно розповідають про стра-
ви, яких ніхто не готує й не подає. 
Як штучні квіти — не в’януть, але й 
не пахнуть.

Пам’ятаю один випадок. Це бу-
ло років 10 тому. Якось на автобус-
ній зупинці до мене підійшов без-
домний чоловік. Там було багато 
людей, але він чомусь звернувся 
саме до мене. Зазвичай у такі мо-
менти почуваєшся ніяково… Мені 
довелося себе пересилити, щоб ку-
пити чоловікові (здається, його зва-
ли Сергій) хліб і почати з ним роз-
мову. Дізнавшись про обставини, у 

яких він опинився, я запропонував 
поїхати на реабілітацію. Домови-
лися зустрітися наступного дня о 8 
годині ранку. Яким був мій жах, ко-
ли, прокинувшись, я усвідомив, що 
проспав. Будильник не спрацював 
чи я його не почув… Одним словом, 
на місце зустрічі добрався на до-
брих півгодини пізніше. Пам’ятаю, 
як довго кружляв майданом, зази-
раючи в провулки, надіючись поба-
чити вчорашнього знайомого, але 
дарма. Чомусь відчував величезну 
відповідальність за те, щоб допо-
могти цій людині. І сумління пекло 
від того, що з моєї вини він може 
втратити хоч  якийсь шанс на зміни. 
«Господи, зроби так, щоб він був 
тут, щоб він не пішов», — крутило-
ся в голові… І він з’явився — вийшов 
з-за рогу й привітно замахав рукою. 
Виявляється, чекав ще з сьомої го-
дини… Поступово, приходячи до тя-
ми від радості, повів його на зупин-
ку… І тут я раптом усвідомив, що в 
такому одязі він просто не може за-
йти в маршрутку. На чоловіку були 
брудні светр і штани, капці на босу 
ногу — і це при досить холодній по-
годі. Що робити? Вести додому й 
переодягнути? Серце стиснулося, 
коли я уявив обличчя батьків, які 
побачать на порозі нас із безхать-
ком. Але виходу не було… Батько 
був на роботі. Мама без зайвих слів 
пішла готувати Сергію їсти. Я підшу-
кав щось підходяще з одягу. Через 
півгодини ми вже прямували на ав-
тостанцію. Так-от, до чого це я… Ду-
же добре пам’ятаю момент, коли я 
йшов поряд із цим чоловіком: мені 
чомусь стало так добре, що аж хо-
тілося плакати. Було відчуття, що 
ось тут, поруч зі мною, йде не без-
домний, якого ми щойно переодяг-
нули з лахміття, а Сам Ісус Христос. І 
зловив себе на думці, що на жодно-
му натхненному богослужінні я та-
кого не відчував.

Після того епізоду я відчув у со-
бі зміни. Зокрема, раптом став помі-
чати людей у потребах. Деякі з них, 
як виявилося, завжди були в мене 
під носом, але я їх чомусь раніше 
не бачив. Ніби Божий біль за життя 
цих людей поселився в моєму серці. 
Напевно, саме цей біль привів мене 
набагато пізніше в служіння безпри-
тульним, у якому перебуваю доте-
пер.

Вогонь Божих мрій
Я хрищу вас водою, але йде ось 

Потужніший за мене… Він христи-
тиме вас Святим Духом й огнем!

Лк.3:16
Хрещення вогнем найчастіше 

трактується як страждання, через 
які Бог проводить людину, випро-
бовуючи її, очищуючи. Але, на мою 
думку, страждання мають набага-
то глибшу ціль, ніж просто переві-
рити на міцність та звільнити від 
домішок. У кінці всіх випробувань 
Йов сказав: «Тільки послухом уха я 
чув був про Тебе, а тепер моє око 
ось бачить Тебе...» Я вірю, що че-
рез земні страждання Бог відкриває 
людині Себе, дає відчути Власний 
біль, зрозуміти Свої почуття. Адже, 
щоб по справжньому когось пізна-
ти, потрібно походити в його чобо-
тях, пережити те, що й він. Звичай-
но, декотрі, навіть проходячи через 
«пустелю», нічого з неї не виносять, 
крім нарікань та оплакування самих 
себе. Але багато хто стає іншим, ніж 
був до цього. У вогні випробувань 
людина отримує шанс бути хреще-
ною вогнем Божих мрій!

У мого товариша Руслана Бара-
ша через все обличчя проходить 
шрам. Він народився з невеликою 
пухлиною на щоці, завбільшки з ро-
димку. Через деякий час вона стала 
рости. Ця сім’я пройшла через ви-
пробування довжиною в довгі ро-
ки. Лікування в Києві, направлення 
в Німеччину, пошук грошей, молит-
ви церков… Урешті решт, приїхавши 
на чергову операцію після довгих 
зборів коштів, батьки почули: «Ви 
приїхали надто пізно, пухлина ді-
йшла до ока, і ми не зможемо його 
врятувати!» Не один раз, слухаючи 
його свідчення, я ставив одне й те ж 
запитання: «Боже, Ти — Всемогут-
ній! Ти все-таки зупинив цю пухли-
ну! Але чому Ти не міг цього зроби-
ти раніше? Господи, чому попри всі 
молитви відповідь часто так довго 
не приходить  — і Ти продовжуєш 
уводити нас у біль?!»

«Осія, візьми собі жінку-блуд-
ницю, покохай її!» Як же так, Госпо-
ди? Для чого відкривати серце тій, 
яка обов’язково зрадить? Щоб про-
рокові говорити від імені Бога, по-
трібно відчувати серце Бога — То-
го, Який полюбив Ізраїль, знаючи, 
скільки разів він Йому зрадить із 



чужими богами. Тільки побачивши 
одного разу кохану жінку з іншим, 
можна пропустити через себе Божі 
почуття до Свого народу…

«Чи це ти, що непокоїш Ізраїля?» 
Перш ніж вийти на гору Кармел су-
проти жреців Ваала, пророк Ілля три 
роки провів на самоті при потоці Ке-
ріт. Він відчув на власній шкурі, що 
означає — бути чужим серед своїх, 
отримати клеймо «ворог народу» 
від тих, кому щиро служив. Немож-
ливо любити, як любить Бог, якщо 
не страждаєш, як страждає Бог… І 
коли Ілля зрештою заговорив до на-
товпу — це були не просто слова, це 
було насправді полум’яне послання 
від залишеного й зрадженого Бога.

«Чи ти думаєш убити мене, як 
убив був єгиптянина?» Люди не 
сприйняли Мойсея, коли він став 
діяти під впливом людських емо-
цій. Уже тоді йому боліло за народ, 
але він ще не знав Божого серця. 
Всевишній провів свого майбутньо-
го служителя шляхом, на якому той 
звідав небезпеку переслідування, 
гіркоту вигнання та турботу пастуха. 
А коли повернувся — зумів повести 
за собою народ як «найлагідніший 
муж».

Так було й у житті Івана Хрести-
теля. Пустеля, сарана, дикий мед 
— не найкомфортніші умови. Але, 
пройшовши саме такий шлях, він 

міг проповідувати з силою — так, 
що всі його слухали й навіть опонен-
ти не могли нічого заперечити. Іван 
заплатив за це ціну.

«Дуже розлютився я, — аж на 
смерть!» Коли щось втрачаємо — 
це теж урок від Бога. Йона — якраз 
один із тих пророків, який не відразу 
робив висновки з пережитих випро-
бувань. Як же йому не хотілося про-
повідувати ворогам-ніневітянам! І 
навіть перебування в череві риби 
не змінило його ставлення. Як Йона 
розчарувався, коли Господь помилу-
вав грішне місто! Той випадок, коли 
зрозуміти серце Небесного Батька 
людині заважають власні принци-
пи, а можливо й рани й образи. Але 
Бог не зупиняється, Він посилає Йо-
ні затінок, потім забирає його — і на 
такому простому прикладі пояснює, 
наскільки цінні для Нього люди, які 
навіть «не вміють розрізняти прави-
ці своєї від своєї лівиці».

«Боже мій, Боже мій, нащо ме-
не Ти покинув?.. Прокололи руки 
та ноги мої… Насміхаються, голо-
вою хитають… Про шату мою кида-
ють жереб…» Як, гадаєте, де Давид 
міг отримати таке точне пророцтво 
страждань Божого Сина? Чи відпо-
чиваючи в царських палатах на ложі 
зі слонової кості? Однозначно, що 
ні, навпаки — у ті важкі моменти, 
коли зраджували друзі, коли вороги 

чатували на його душу, коли був на 
волосину від смерті…

Одного разу я запитав себе: 
«Чи готовий ти до серйозного слу-
жіння?» Мова не про хобі, про яке 
згадують, коли є час. А про справу, 
якої не можеш не робити — хворий 
чи здоровий, в настрої чи без на-
строю… «Чи готовий ти жити в Йо-
го болі?» Засинати й прокидатися 
з ним, думати про нього, не жаліти 
часу, не здаватися під тиском пе-
решкод… «Візьми свого сина, сво-
го одинака, що його полюбив ти, Іс-
ака… і принеси його в цілопалення 
на одній із тих гір, що про неї скажу 
тобі». Для мене це досі одне з най-
більш незрозумілих місць Біблії. Але 
тут неможливо не побачити анало-
гії з тим, що відбулося на Голгофі. І 
мені здається, що Авраам названий 
батьком усіх віруючих саме тому, 
що через біль і страждання зміг так 
близько пізнати Бога, Який через 
багато століть віддасть на смерть 
Свого Єдинородного Улюбленого 
Сина! Але він не побоявся піти в цей 
біль. Коли приходять страждання, 
ми підсвідомо тікаємо від них. Але 
так Божих думок не пізнати… Я досі 
іноді запитую себе: «Мені потрібен 
Бог для спокійного життя, чи я буду 
одним із тих, хто піде у вогонь, аби 
пізнати Його серце?»

Дмитро ДОВБУШ



Київське обласне об’єднання церков ХВЄ

— Київська область — адміні-
стративний і географічний центр. 
На ваше сприйняття, вона відріз-
няється в плані служіння від інших 
областей? У чому специфіка?

— Я ще відносно нова людина 
— тільки рік на посаді. Щоправда, 
перед цим я більше 10 років був по-
мічником Олександра Ірсоновича. 
Але все одно порівняти з іншими 
областями мені тяжко, тому що я не 
мав такого огляду.

Чим Київська область справді 
унікальна, я б сказав — позитивно 
унікальна: із 42 церков велика час-
тина мають пряме або опосередко-
ване історичне відношення до церк-
ви на Кар’єрній. Кар’єрна з 1989 ро-
ку народжувала церкви, запускала 
церкви, які у свою чергу починали 
свої общини. Це була перша зареє-
стрована п’ятидесятницька церква 
на Київщині (1974 року) — така со-
бі колиска, з якої почали свій шлях 
багато сильних служителів. І сьогод-
ні ми — дуже об’єднане, дружне, 
цілісне братство, тому що коріння в 
нас переважно одне. А емоційна єд-
ність — це дуже потужна штука.

Ще одна особливість, яка є вели-
ким благословенням — те, що біль-
ше ніж 90% церков мають власні 
приміщення для богослужінь. Вели-

ка заслуга цього — Олександра Ірсо-
новича.

— Отже, велика частина общин 
— плоди першої церкви, заснова-
ної вашим батьком Володимиром 
Озеругою. Отож, це — здебільшого 
молоді церкви?

— Так. Із усіх церков Київського 
об’єднання напевно небагато таких, 
які з’явилися раніше 1990-го, мож-
ливо, 1989 року.

— Це якось відображається у 
формі служіння?

— Київські церкви щодо формату 
служіння дуже різні. Від більш тради-
ційних до менш. Але на цьому ґрунті 
немає жодних конфліктів — цей етап 
ми пройшли ще років 15 тому.

— І виходить, що велика части-
на церков — плід місіонерської ді-
яльності?

— Так. Власне, так і було. На 
Кар’єрній росли якісні кадри. Церк-
ва не могла б посилати, якби не бу-
ло кого. Тому, коли прийшла свобо-
да, община стала «пускати росточ-
ки». Спочатку географічно — ті лю-
ди, які з’їжджалися з різних місць на 
Кар’єрну, стали створювати общини 
у своїх населених пунктах. Так одна 

з перших утворилася церква у Виш-
городі, так почалася церква Реше-
тинського, Савочки, церква у Фас-
тові, у Мотовилівці… Це була, так 
би мовити, перша хвиля, яка трива-
ла років 10 — від’єднання місцевих 
груп, які вже могли самостійно «сто-
яти на ногах». Наступною була хви-
ля, коли існуючі церкви стали поси-
лати людей по містах і селах і утво-
рювати нові общини.

— Таке місіонерське бачення бу-
ло закладене ще в першій церкві?

— Абсолютно. Загалом було два 
підходи. По-перше — дивилися, де 
вже є живі осередки, тобто де живуть 
10-15 віруючих людей, щоб почати 
церкву. Другий варіант — навпаки, 
дивилися, де взагалі немає церков. 
Церква у Вишгороді, де я вже 26 ро-
ків пастором, виникла саме так. Виш-
городський район — найменший в 
області. Районний центр налічував 
близько 30000 чоловік населення. 
Церква там почалася унікальним чи-
ном. Там майже не було віруючих. 
Після 56 днів щоденної євангеліза-
ції утворилася група, яку я вже повів 
далі. Мені тоді було 22 роки. Тепер у 
нас близько 300 членів церкви, 150 
дітей у недільній школі, близько 80 
чоловік молоді.

Представляcмо область

Олександр Озеруга: 
«Уміння розпізнавати час 
і діяти відповідно до часу — 
знову зробить церкву 
доречною 
в суспільстві!»



— Як ви практикуєте благовістя 
сьогодні, адже методи 1990-х вже 
не такі актуальні?

— За останні 4 роки в рамках 
програми «400 церков за 5 років» 
ми розпочали 10 церков. 5 із них 
— повноцінно запущені, 5 — ще не 
зареєстровані, але щотижня прово-
дять свої служіння. Продовжуємо 
шукати, де є групи віруючих людей, 
і відділяти. Це найприродніший ме-
тод.

А найпотужніший метод сьогодні 
— дитяча й молодіжна робота, не-
дільні школи, табори, клуби тощо. У 
нашій церкві не буває жодного вод-
ного хрещення без 2-3, а іноді 5-6 
молодих людей, з якими ми працю-
вали ще з дитячого віку. Сьогодні в 
нашій області абсолютно всі церкви 
намагаються працювати в цьому на-
прямку.

Ще хочу сказати про цілком но-
вий для нас варіант входу в суспіль-
ство. Два роки тому наша церква за-
початкувала таку програму, яка на-
зивається «Родинний центр». Він 
пов’язаний із зародженням про-
сімейного руху на Київщині. При 
церквах стали з’являтися дитячі 
садки, школи. Є приміщення поряд 
з нашою церквою, яке ми назвали 

«Родинний центр». Я довго носив у 
серці цю ідею. Ми давно працюємо 
з дітьми й молоддю через недільну 
школу, гуртки, табори. А зараз усі ці 
напрямки ми об’єднали в концепції 
«Родинного центру». У ньому пра-
цює 11 різних гуртків, дитячий са-
док (молодша й старша групи) та 
школа альтернативного навчання 
«Joy School». Навчаються й діти з 
церкви, але більше половини з них 
— не з церкви. Щодня — до 100 ді-
тей. При тому, що школа прямо по-
зиціонує себе як християнська. 

Наприклад, на різдвяне богослу-
жіння в церкву прийшли батьки ді-
тей другого класу — це шість сімей. 
Я спостерігаю по Вишгороді — поко-
ління 40+ ще може сприймати нас 
як «секту», але ті, кому 30 і менше 
— уже бачать у нас церкву. Вони 
знають нас по міських заходах, ми 
завжди були на їхніх очах і служили 
місту. Пам’ятаю, як ще на початках 
на наше «Містечко дитячих мрій» 
приходили до 1000 відвідувачів.

— Яка динаміка росту общин 
сьогодні?

— Якщо чисто статистично, то 
цього року Київське об’єднання 
кількісно виросло на 7-8%. Це не 

так погано, враховуючи, що бага-
то від’їжджають закордон. Зокре-
ма з нашої церкви «Бога Живого» за 
останні 4 роки виїхали майже 90 чо-
ловік у 10 країн світу. У 2015 році ми 
втратили 5 домашніх груп. І ця тен-
денція все ще актуальна.

Приплив людей хоча й залежить 
від активності окремих церков, та 
загалом невеликий.

— Які ще напрямки служіння в 
області ви б виділили?

— Можу сказати про напрямок, 
який на порядку денному, але ми 
його поки що не можемо осилити. 
Це служіння інтелігенції. 

— Я чув історію вашого покли-
кання до служіння, і, непевно, во-
на багатьом відома. Але все од-
но хотів би, щоб це прозвучало в 
інтерв’ю, адже це був переломний 
момент у вашому житті.

— Першим знаком покликання 
для мене було життя мого батька. 
Воно було для нас першою модел-
лю пасторства. Із п’яти його дітей 
— троє стали пасторами. У школі че-
рез те, що не були комсомольцями, 
класний керівник казала: «Штунда 
проклятий, будеш слюсарем тре-

Церква і служителі:
церков — 42
у них членів — 2279
пасторів — 43
дияконів — 60
церков, які мають власні доми молитви — 33
будують доми молитви — 2
не мають домів молитви — 7

Молодіжне служіння:
молоді в церквах — 753
керівників молоді — 22

Освіта:
біблійних закладів церковного рівня — 3

Місіонерське  служіння:
місій — 1
благодійних фондів — 2
місіонерів, направлених церквами — 6 
в Україні — 5, за кордоном — 1

Соціальне служіння: 
притулків для дітей-сиріт — 1
у них вихованців — 13

притулків для людей похилого віку — 1
у них мешканців — 11
реабілітаційних центрів для дорослих — 3
у них реабілітантів — 16
служіння в тюрмах — 3
церков у тюрмах — 1
у них членів — 8
благодійні обіди — 5000

Музичне служіння:

хорів — 13
музичних гуртів — 31

Дитяче служіння:
недільних шкіл при церкві — 33
поза церквою — 6
учнів недільних шкіл — 1119
вчителів недільних — 221
християнських таборів із власними базами — 1
орендованих таборів — 4
наметових таборів — 5
денних таборів — 30
приватних загальноосвітніх християнських шкіл — 2
учнів у них — 47

Статистика Київського обласного об’єднання церков ХВЄ на 1 січня 2019 року



тього розряду!» Пам’ятаю, коли ми 
отримували атестат, разом з атеста-
том видавали т. зв. «характеристи-
ку», а вона тоді мала не меншу вагу, 
ніж атестат. І нам написали найгір-
ше, що тільки могло бути… Батько 
пішов у школу і спробував погово-
рити з класним керівником. Звичай-
но, розмови не вийшло… Тоді він 
поклав «характеристику» на стіл і 
сказав: «Нам це не потрібно, мій Бог 
попіклується про моїх дітей!»

У 1989 році закінчувалася моя 
служба в армії, це було за 100 км від 
Москви. Одного разу батько приїхав 
відвідати мене, і ми поїхали на бого-
служіння в столицю. Проповідував 
якийсь британець. Потім дізналися, 
що він був там проїздом по дорозі у 
Вірменію. Та й ми з батьком поспі-
шали, але пастор запросив усіх на 
обід. І за тим столом британець діс-
тав бланк і від руки написав запро-
шення в англійську біблійну школу.

Повернувшись у Київ, ми поча-
ли спроби оформлення документів 
для виїзду, але в державних органах 
із нас тільки сміялися… Тоді батько 
вірою купує квиток на літак Москва-
Лондон за 586 рублів — і ми їдемо в 
Москву. У неділю ввечері за нас мо-
литься церква й кілька десятків чо-
ловік молоді проводжає на вокзалі. 
А літак — у вівторок. Ні паспорта, ні 
візи немає… Є один день — поне-
ділок, щоб вирішити всі питання. У 
московський ОВІР батька не впус-
тили кадебісти. Заходимо — сірі 
стіни, червоний килим, холодно… 
Знайшли кабінет посадовця, сту-

каю у двері, кажу: «Завтра — літак 
на Лондон, чи можете зробити візу 
й паспорт?» Він і отетерів від такої 
наглості… Каже: «Геть звідси!» Не 
встигли далеко відійти, як відкри-
лися двері — і той чоловік покли-
кав мене назад. Я пояснив ситуацію, 
кажу: «У Києві нічого не добилися. 
Можете допомогти?» Він сів у «Вол-
гу» — і через 45 хвилин привіз готові 
документи. Це було чудо!

Навчаючись в Англії, я розумів, 
що Бог мене готує до служіння, але 
повертатися в Україну не мав вели-
кого бажання. Там я вдихнув на по-
вні груди. Ніколи не забуду першого 
відчуття, коли до тебе ставляться як 
до людини… У 1992 році я прилетів 
із друзями-британцями на 10 днів 
додому. Тут не можна було купити 
хліба після обіду, електрички добре 
не ходили… І після цього, повертаю-
чись в Англію, я кричав: «Алілуя, ци-
вілізований світ знову!» У той вечір 
ми мали йти в Альберт-хол на кон-
церт Еммі Грант. Зайшли до мого 
друга, і він каже мені: «Іди змий свій 
український бруд!» У мене і так були 
змішані почуття, але ця фраза мене 
прорізала… Я закрився у ванні — і 
там була розмова з Богом! І ввечері 
того дня я сказав другу, що поверта-
юся в Україну. Хоча ми мали спільні 
плани щодо служіння в Європі, він 
на той час працював у гуманітарній 
місії Асамблеї Божої Британії. 

Коли я приїхав до Києва, мій 
батько та його помічник Ростислав 
Коваль готувалися до євангелізацій 
з участю відомого євангеліста Річар-

да Гуденафа, зокрема й у Вишгоро-
ді. І так трапилося, що не було пе-
рекладача. Пам’ятаю, як до мене 
підійшов батько з проханням до-
помогти. А я тільки приїхав, навіть 
рідні ще не бачив. Невже не мож-
на когось іншого знайти? Але після 
довгих умовлянь погодився — і від 
цього моменту почалося моє слу-
жіння. Урешті-решт я залишився у 
Вишгороді пастором.

— Наступне питання тісно 
пов’язане з попереднім. Це питан-
ня посвяти, воно теж як ніколи ак-
туальне. Ви розповідали, як спали-
ли документи в Америку, щоб ли-
шитися в служінні, або як довелося 
відмовитися від пропозиції без-
коштовно навчатися в англійсько-
му теологічному закладі, про який 
ви мріяли. Що вам допомогло «не 
спокуситися» на такі вигідні пропо-
зиції?

— Саме те, що я точно знав, до 
чого покликаний. Один із моїх ви-
кладачів Рей Вестбрук казав так: «У 
вашому житті — житті служителів — 
буде час, коли не буде жодних при-
чин залишатися в служінні, окрім 
одного — моменту вашого покли-
кання!» Був день, година, місце, ко-
ли ви говорили з Богом — і відгук-
нулися на Його поклик. Я вважаю, 
що сьогодні одна з найбільших про-
блем в українських церквах —вели-
ка частина пасторів не переконані 
глибоко, що вони покликані Богом.

Були й неймовірні пропозиції, і 
неймовірний тиск, коли закінчила 



життя самогубством помічник учи-
теля недільної школи. Це було стра-
хіття… Недільна школа з 200 чоловік 
за вихідні зменшилася вдвічі. Але 
мене тримало покликання. Коли во-
но стає частиною ДНК — це головна 
причина справжньої посвяти.

І третє: «Члени тіла, що здають-
ся слабіші, значно більше потріб-
ні» (1Кор.12:22). Тут підкреслюється 
важливість турботи про тих, хто зда-
ється слабшим. Можна говорити і 
про людей, які здаються слабшими, 
і про дари, які здаються менш важ-

наф. Ще дві людини, яких я вважаю 
своїми духовними наставниками, це 
американці Джон Дейгл, засновник 
школи «Vision» в Україні, та Майлс 
Суінь, пастор з Техасу. І великим дру-
гом і справжнім старшим братом для 
мене став Олександр Ірсонович.

— Не хочу виглядати песиміс-
том, але помітно, що останнім ча-
сом суттєво впала довіра людей до 
служителів, бажання відвідувати 
зібрання тощо. Як, із вашого досві-
ду, створити правильну атмосферу 
в церкві, сприятливу для духовного 
росту?

— Маю чітку відповідь згідно з 
моїм рівнем відкриття. Перша істи-
на, яку має усвідомити церква: «Ті-
ло одне, але має членів багато, усі ж 
члени тіла, хоч їх багато, та тіло од-
не» (1Кор.12:12). Апостол Павло ві-
сім разів повторює цю саму істину: 
ми всі — дуже різні, але ми — од-
не! Наскільки різними були тоді гре-
ки та євреї, раби й вільні… Церква 
має зрозуміти, що вона складається 
з дуже різних людей. У церкву ма-
ють право приходити різні люди. І їх 
не мають змінювати насильно, а під 
дією благодаті й стосунків.

Друге: «Бог розклав чле-
ни в тілі, кожного з них, як хотів» 
(1Кор.12:18). Тобто кожна людина 
повинна бути поставлена Богом на 
місце, яке відповідає її дарам і по-
кликанню. Якщо церква це зрозуміє 
— це наступна запорука успіху. Не-
має нічого гіршого, коли люди роз-
ставлені не за талантами, а за амбі-
ціями або якимось іншими незрозу-
мілими мотивами…

ливими. Але коли всі вони на своє-
му місці — це потужна церква. Ми 
свідомо практикуємо ці речі в нашій 
общині вже багато років.

— Ви вже згадували про вплив 
батьків, викладачів. Кого ще мо-
жете назвати своїми вчителями по 
життю?

— Насамперед, мій батько, який 
відбув термін, та інші служителі — 
в’язні за віру. Я з дитинства бачив у 
нашому домі багато таких людей, 
які вміли платити ціну. Другою лю-
диною після батька був Річард Гуде-

— А як на вас вплинуло 
навчання у Великобританії? 
Що воно вам дало?

— Дві речі. Дало зрозумі-
ти, що Україна і СРСР — це не 
весь світ, і «Кожен книжник, 
що навчений про Царство Не-
бесне, подібний до того гос-
подаря, що з скарбниці сво-
єї виносить нове та старе» 
(Мт.13:52). Є сильні речі, яких 
варто повчитися в Заходу, і є 
сильні речі в нашій традиції.

І друге — це знання ан-
глійської мови, яка у свою 
чергу відкрила безліч дверей 
— до людей, до інформації, 

до ресурсів… 

— Розкажіть, будь ласка, про ва-
шу сім’ю. І чи вдається при немалій 
зайнятості приділяти їй достатньо 
уваги?

— Насправді, останній рік це 
складно… Але колись мене навчи-
ли, що гроші краще вкладати не в 
матеріальні подарунки, а в час, про-
ведений разом. Тому я завжди на-
магаюся кудись поїхати разом — на 
природу, до батьків…

Я одружився у 25-річному віці, 
дружині було 22. Вона з багатодітної 



сім’ї служителя зі Здолбунова. У нас 
п’ятеро дітей. Два місяці тому стали 
дідусем і бабусею.

І скажу ще одну важливу річ: як-
би Оксана не була вдома, я ніколи 
не зміг би так служити. На мою дум-
ку, більша трагедія буває саме тоді, 
коли дружина не на своєму місці. 
Навіть коли батько не може багато 
часу проводити з дітьми, але мама 
на своєму місці — тоді є запас міц-
ності.

— Не у всіх життя наповнене 
надприродними проявами. Що б 
ви назвали Божим чудом у вашому 
житті?

— Надприродні прояви для не-
мовлят — це одне, для юнаків — ін-
ше, для батьків — зовсім інше. Усе 
залежить від духовного віку (див. 
1Ів.2). Для мене сьогодні надпри-
родні речі — це народження того, 
що залишиться після мене. Для ме-
не надприродні речі — те, що Бог 
зберіг сім’ю від хвороб, ми ніколи 
особливо не хворіли. Чудо — це ко-
ли Бог працює з дітьми, вони отри-
мують хрещення Святим Духом, 
приймають водне хрещення. Чудо 
— створення «Родинного центру» 
на фоні непростих часів у країні й 
т. ін. 

— Ви сказали: «…народження 
того, що буде після мене». Чи мо-
жете сформулювати, у чому саме 
ви бачите місію свого життя?

— Так. Я живу на цій землі для 
того, щоб пізнати Безначального й 
народити те, що переживе мене. Це 
означає перш за все — підняти сво-
їх дітей. Я вважатиму себе успішним 
у продовженні великого християн-
ського роду не тільки тоді, коли діти 
приймуть водне хрещення, а й ко-
ли вони збудують достойні христи-
янські сім’ї. Наступне — підняти на 
служіння людей, які навколо мене. 
Також — розвинути християнську 
школу й садок тощо. 

Зокрема треба сказати про нову 
для мене позицію — відповідаль-
ність за Київську область. І тут теж 
намагаюся зрозуміти своє призна-
чення. Тепер я бачу для себе два за-
вдання. Олександр Ірсонович був 
«збирачем» — він починав церкви, 
виховував пасторів, будував доми 
молитви… Тепер час подивитися: а 
що ми маємо? Розібратися в тому, 
що є. Формуються багато нових від-
ділів. Ми практикуємо такий підхід: 
є потужне служіння в якійсь церк-
ві — намагаємося «підключити» до 
неї людей з інших церков і запусти-
ти це в окремий відділ. Щоб ця об-

щина, де зуміли добре організува-
ти певне служіння, стала базою для 
його розвитку в усьому об’єднанні. 
Це справді працює. Не потрібно ви-
гадувати мертвої структури, треба 
«підключатися» до живого.

І друге — розпізнати молоде по-
коління й дати йому шанс вирости. 
Це кричуща задача, бо багато пас-
торів сьогодні не мають заміни. Ми 
ставимо питання: «Що робити, щоб 
служіння пастора знову стало пре-
стижним?» Збираємо молодь, щоб 
зрозуміти, чим вони живуть, що їм 
болить.

— У контексті сучасної ситуації в 
Україні, зокрема духовної ситуації 
в церквах, що ви побажаєте хрис-
тиянам?

— Хотів би звернути увагу на те, 
які наслідки бувають, коли люди 
не розуміють «часу відвідин» (див. 
Лк.19:43,44). Я вважаю, що найваж-
ливіше сьогодні — вміти розпізнава-
ти час і діяти відповідно до часу. Тіль-
ки це може знову зробити церкву 
доречною. Проблема, коли церква 
— недоречна в суспільстві, це біда… 
Сіль не має лежати під ногами, світло 
не має бути заховане під ліжком!

Розмовляв
Дмитро ДОВБУШ



З Богом у майбутнє

Чи приймаєте ви у своєму житті рішення щось змінити? 
Чи складаєте план своїх дій. Якщо так, то ви маєте бажання 
розвиватися й рухатися вперед. Якщо ні, то я радив би вам 
замислитися над тим, щоб почати це робити. Особливо це 
стосується рішень щодо вашого духовного життя.

Я, наприклад, планую прочитати Біблію за рік і викорис-
товую для цього спеціальну програму. Також думаю над 
тим, щоб у своєму графіку виділити місце для проведення 
якісного часу в сім’ї. Наші діти вже підросли й от-от вилетять 
із сімейного гніздечка. І ми з дружиною думаю про те, що 
можна було б зробити такого об’єднуючого, щоб це зали-
шилося в їхній пам’яті.

Я як служитель теж маю бажання докласти зусиль для 
розвитку гостинності в нашій церкві, зокрема домашніх 
груп. Також роздумую, які заходи потрібно використати для 
об’єднання поколінь. 

Я думаю, у кожного з нас є певні мрії, які б ми хотіли вті-
лити в життя, те, над чим ми думаємо й хочемо, щоб це ста-
ло реальністю. І нам дуже важливо виділяти певний час для 
того, щоб сформулювати ці плани для себе й діяти відповід-
но до них. Ми повинні завжди аналізувати своє життя й на-
магатися постійно змінювати його на краще. Це стосується 
нашого як фізичного, так і духовного виміру. У духовному 
житті ми повинні також мати певний план, який потрібно 
зодягнути в особисте життєве рішення.

У Біблії є певні уривки, де ми можемо прочитати про рі-
шення тих чи інших Божих людей. Візьмемо, наприклад, 
апостола Павла. У Першому посланні до коринтян, 9-й роз-
діл чи у 20-му розділі книги Дій святих апостолів ми знахо-
димо його рішення як служителя. І, читаючи про його плани 
та способи їх втілення, інші служителі вчаться, як бути успіш-
ним служителем. Є також уривки Священного Писання, де 
апостол Павло говорить не лише про свої рішення та прин-
ципи як служителя, але й про власні рішення, які приймає 
для того, щоб розвивати свого духовного чоловіка. Один із 
таких уривків — третій розділ Послання до филип’ян. 

Спробуємо виокремити рішення, які приймає апостол із 
метою розвитку своєї духовної особистості.

Не покладайтеся на тіло
Апостол Павло пише: «Ми не кладемо надії на тіло,  хоч 

і я міг би мати надію на тіло. Як хто інший на тіло надіятись 
думає, то тим більше я, обрізаний восьмого дня, з роду Із-
раїля, з племени Веніяминового, єврей із євреїв, фарисей 
за Законом… Але те, що для мене було за надбання, те ради 
Христа я за втрату вважав» (Фил.3:3-5,7).

Прийміть рішення не покладатися на тіло. Не просто 
прийміть це як слова, а як необхідну умову для духовного 
росту. Апостол Павло перелічує безліч причин, які дають йо-
му право покладатися на себе. Він розуміє, що це саме те, 

Олександр ОЗЕРУГА



на чому легко зациклитися й що лег-
ко зробити своєю опорою.  Апостол 
тричі наголошує, що це він «за втра-
ту вважав», «відмовився всього» й 
вважає «все за сміття, щоб придба-
ти Христа». Тобто ми повинні не ли-
ше відмовитися від надії на власне 
тіло, але й впустити Христа в центр 
свого життя, посадити Його на чіль-
ному місці.

Це звучить якось абстрактно й за-
гально, але це дуже важлива істина. 
Через пророка Єремію Бог промов-
ляє: «Проклятий той муж, що надію 
кладе на людину, і робить раменом 
своїм слабу плоть, а від Господа сер-
це його відступає!» (Єр.17:5). Ця ду-
же жорстка й категорична заява сто-
сується тих, хто покладається на се-
бе чи на іншу людину. 

Варто зазначити, що Бог не роз-
кидається прокляттями направо й 
наліво. Якби надія на себе чи іншу 
людину була чимось безневинним і 
нешкідливим, то Бог би не виголо-
сив такого категоричного рішення. 
Але коли ми покладаємося на лю-
дей і робимо опорою власну плоть 
— зрештою відступаємо від Госпо-
да. Це шлях донизу.

Кожна людина має якісь влас-
ні достоїнства чи дари, які дав Бог. 
І дуже часто наші достоїнства ста-
ють нашою опорою. Я не народив-
ся в багатій сім’ї чи в дуже освіченій. 
Проте мав змогу навчатися в Англії. 
Там я вивчив англійську мову, і це 
було для мене вершиною. Мені на-
віть соромно це згадувати, але по-
ділюся з вами, щоб проілюструва-
ти сказане. Коли мені через певний 
час після мого повернення в Украї-
ну сказали: «Саша, а твоя англійська 
вже трохи заржавіла», це був для 
мене неймовірний удар, бо це було 
для мене всім.

Тому бережіться, щоб ті дари й 
таланти, які дав вам Бог, не зроби-
ти опорою свого життя. Бог тобі дав 
гроші? Чудово! Служи цим Господу. 
Бог тобі дав здатність та можливість 
отримати знання в тій чи іншій сфе-
рі? Чудово! Не роби це своєю опо-
рою, а спрямуй на служіння Богові. 
Тобі Бог дав здатність робити щось 
руками — використай для служіння 
Господу! Але остерігайся, щоб Божі 
дари й таланти не стали твоєю опо-
рою, тому що наступним кроком бу-
де, як сказано через Єремію, — «від 

Господа серце його відступає», бо 
місце Бога займає те, що стає на-
шою цінністю та опертям.

Станьте на шлях богопізнання!
Нам важливо не просто поста-

вити Христа на чолі  свого життя, а 
стати на шлях богопізнання. Колись 
один із проповідників сказав: «Ні-
чого святого немає в молитві й у ви-
вченні Біблії». Усі підвели на нього 
здивовані погляди. Але зауважте, 
що він сказав далі: «Якщо ти чита-
єш Біблію й молишся — і нічого від 
цього не отримуєш, то гріш ціна цьо-
му». Молитва й читання Писання — 
це обов’язковий інструмент, щоб і 
те, й інше робило щось з тобою й зі 
мною. Тобто сама дія важлива, але 
вона має певну мету, без реалізації 
якої не має сенсу. Так само й тоді, 
коли ми відмовилися покладатися 
на себе й поставили Бога на чолі, і 
навіть коли в часи найважчих битв 
співаємо Богові пісні надії на Нього, 
якщо немає в нас богопізнання — 
усе це марно. 

Тому я не буду вам казати: читай-
те Біблію й моліться. Ви самі знаєте 
це. Але я дам пораду словами При-
повістей, які перегукуються зі сказа-
ним: «Надійся на Господа всім сво-
їм серцем, а на розум свій не по-
кладайся! Пізнавай ти Його на всіх 
дорогах своїх — і Він випростує твої 
стежки» (Пр.3:5-6). 

У нас є крен у розумінні, який би 
я хотів скоригувати: правильно ка-
зати «на всіх дорогах своїх пізнавай 
Господа», а не «читай Біблію й мо-
лися». Отут чомусь у християн вини-
кають проблеми. Тоді, коли читають 
Біблію і моляться, — ніби все нор-
мально. Але коли приходять якісь 
складні життєві обставини, ми не 
можемо втілити слова Писання в 
життя, оправдовуючись: «Господи, 
та в цій ситуації неможливо вчини-
ти так, як Ти кажеш!» Тобто наш рі-
вень богопізнання не проектується 
на життєві будні, особливо коли ми 
стикаємося з несправедливістю.

Але апостол Павло стверджує: 
«І знаємо, що тим, хто любить Бо-
га, хто покликаний Його поста-
новою, усе допомагає на добре» 
(Рим.8:28). Ми часто перекручуємо 
Писання, кажучи: «Усе, що не ро-
биться, на краще». Але тут є дві умо-
ви: на добре все допомагає тим, хто 

любить Бога й покликаний Його по-
становою. І якщо дотримуєтеся цих 
умов, то зможете разом із Павлом 
сказати: «І знаємо…» Якщо ж це не 
стане стовпом нашого духовного 
життя, нас буде штормити, хитати з 
боку в бік, бо не завжди розуміємо 
й правильно оцінюємо ту ситуацію, 
в якій опиняємося.

Коли в одного мого знайомого 
помирала дружина, він часто теле-
фонував мені, повідомляв про по-
гіршення її стану й чекав від мене 
слів підбадьорення. Зрештою я від-
чув, що вже сказав усе, що міг, і під 
час чергового дзвінка відповів тому 
чоловікові: «Я вже все, що міг, тобі 
сказав. А тепер, як папуга, буду по-
вторювати лише одне: «У Бога є для 
тебе благодать, щоб ти міг знести всі 
ці випробування! І я буду молитися, 
щоб ти щодня глибше пізнавав її мо-
гутність».

Перебувайте в Христі
У Посланні до филип’ян апостол 

Павло пише: «…щоб знайтися в Нім 
не з власною праведністю… але з 
тією, що з віри в Христа» (Фил.3:9). 
Знайти праведність у Ньому означає 
бути єдиним з Богом. У Посланні до 
галатів сказано: «І живу вже не я, а 
Христос проживає в мені. А що я жи-
ву в тілі тепер, живу вірою в Божого 
Сина, що мене полюбив і видав за 
мене Самого Себе» (Гал.2:20). 

Я закликаю всіх християн стати 
одним цілим із Господом, але на Йо-
го умовах, а не на власних. На своїх 
умовах ви не зможете досягнути цієї 
єдності.

Важливо не просто бути в єднос-
ті з Богом. Важливо заглибитися й 
уподібнитися до Нього. Для цьо-
го ми повинні «пізнати Його й силу 
Його воскресення, та участь у муках 
Його, уподоблюючись Його смерті, 
аби досягнути воскресення з мерт-
вих» (Фил.3:10). І наша віра має бу-
дуватися «не в мудрості людській, 
але в силі Божій!» (1Кор.2:5), у яв-
ленні Його чудес і знамен. Тому не 
бійтеся звертатися до Бога й моли-
тися за це. Не бійтеся взяти піст на 
день чи кілька днів, щоб отримати 
відповідь від Бога.

Віра без явлення Божої сили — 
це кульгава віра. Звісно, не варто 
вдаватися у крайності й шукати ли-
ше чудес та знамень. Але в житті ми 



обов’язково стикаємося з момента-
ми, коли повинна явитися Божа си-
ла. І це неймовірно підбадьорює й 
дає сили рухатися в Богові, уподі-
бнюватися до Нього й бути єдиним 
із Ним. 

Будьте готові платити ціну за 
Христа та Його правду. Бо це дасть 
вам право досягнути воскресіння з 
мертвих. «Знаємо бо, — пише апос-
тол Павло, — коли земний меш-
кальний намет наш зруйнується, 
то маємо будівлю від Бога на небі, 
дім нерукотворний та вічний. Тому 
то й зідхаємо, бажаючи приодяг-
тися будівлею нашою, що з неба» 
(2Кор.5:1-2).

Не маючи цієї надії, ми часто зі-
тхаємо, коли наш намет руйнується, 
і просимо, щоб Бог ще продовжив 
життя. А Павло зітхає, ще будучи 
здоровим і повним сили, бо розу-
міє, що те, що чекає нас у небесах, 
значно більше за те, що ми маємо 
тут, на землі.

Тому вподібнюйтеся Христу, ба-
чачи явлення сили Його. Не бійтеся 

стати й частиною Його страждань — 
і будьте проваджені небом.

Не спиняйтеся в зростанні
«Браття, я себе не вважаю, що я 

досягнув, — пише апостол Павло. 
— Та тільки, забуваючи те, що поза-
ду, і спішачи до того, що попереду, я 
женусь до мети за нагородою висо-
кого поклику Божого в Христі Ісусі» 
(Фил.3:13-14).

Якщо апостол вважав себе та-
ким, що ще не досягнув, то тим 
більше ми повинні відчувати по-
требу в русі вперед. Хай це ста-
не основним усвідомленням, яке 
дасть нам змогу розвиватися й не 
спинятися в духовному зростанні.

Та я хочу піти ще далі, закликав-
ши: не просто ніколи не спиняйте-
ся, але біжіть так, щоб отримати 
нагороду. «Хіба ви не знаєте, що 
ті, хто на перегонах біжить, усі бі-
жать, але нагороду приймає один? 
Біжіть так, щоб одержали ви!» 
(1Кор.9:24). І в наступних рядках 
Послання до коринтян дано прин-

ципи, які допоможуть отримати на-
городу. Для цього треба впокоряти 
себе й працювати з повною само-
віддачею.

Це ті духовні рішення, які при-
йняв апостол Павло, це ті духовні 
величини, які вимірювали його сут-
ність і зробили його таким, яким 
ми його бачимо. Він не покладав-
ся на себе, прагнув пізнавати Гос-
пода, перебувати в Ньому. Він не 
вважав себе таким, що вже досяг-
нув, і поривався до поставленої ме-
ти, щоб отримати нагороди високо-
го поклику. Хай це буде не просто у 
вашому розумі, а й у ваших устах, 
коли ви розмовляєте з Богом у мо-
литві, і у вашому серці, коли ви сти-
каєтеся з різними життєвими об-
ставинами. Ставте Боже на перше 
місце, впокорюйте себе перед Ним 
і служіть Йому з повною віддачею. 
Плануйте й втілюйте плани не ли-
ше щодо тілесного, а й щодо того, 
що служить на збудування вашої 
духовної людини, щоб бути благо-
словенними в житті. 

Йди геть від нас, Ісусе!
«І ось, усе місто вийшло назустріч Ісусові. Як Його 

ж угледіли, то стали благати, щоб пішов Собі з їхнього 
краю!.. » (Мт.8:34).

Ми часто просимо в Бога. Прохання бувають різні. 
Наприклад: «Нехай мої діти у Твоєму царстві будуть 
праворуч і ліворуч від Тебе» або «Нехай мій брат роз-
ділить маєток зі мною», або «Помилуй мене, Госпо-
ди»…

Усе місто вийшло назустріч Ісусу. Але чому такі пе-
рекошені невдоволенням їхні обличчя?

«Йди геть від нас, геть з нашого краю…» 
Чому в це місто заборонено вхід Христу? Чому за-

мість «прийди до нас» звучить «геть звідси»? Причи-
ни дві — страх і свині!

Почнемо з останнього.
Якщо по правді, свині не винні, — причина в тому, 

що дії Христа мають наслідок у сфері нашого добро-
буту. А нам, як правило, це не до вподоби.

«Чи має Він право на матеріальну сферу мого жит-
тя?» — запитання риторичне, проте ми не проти, щоб 
Він впливав на «вгодованість» нашого гаманця. Решта 
— ми справимося самі.

Вам знайома картина, коли кращі молоді роки ми 
витрачаємо на «свиней»? «Оце ще докінчу, і вже щось 
постараюся для Бога, ще трошечки підтягну, щоб як у 
людей було, а тоді — звершу подвиг віри».

Так пролітає і молодість, і здоров’ячко вже не те… 

А тоді заключний акорд: «Коли, Боже, Ти мене уздо-
ровиш, буду Тобі щиро служити!..»

А поки що: «Йди від нас, не треба зачіпати наших 
«свиней»…»

Тепер про страх.
«І прийшли до Ісуса й знайшли, що той чоловік, 

що демони вийшли із нього, сидів при ногах Ісусових 
вдягнений та при умі, і полякались...» (Лк.8:35).

Коли був одержимий, голий, біснувався — це звич-
но. Коли  став адекватним — жах охопив натовп.

Порядок у житті починається з порядку в духовній 
сфері. Ні ланцюги, ані інші людські намагання при-
вести чоловіка до тями не дали жодного результату 
— бруд, злість, одержимість його душі неодмінно ви-
плескувалася назовні, рвучи всі прив’язі, спотворюю-
чи особистість, руйнуючи його життя, сім’ю і долю.

Як часто, на жаль, ми марно намагаємося впоряд-
кувати щось своїми зусиллями! І кожного разу зазна-
ємо неминучої поразки — від державного до особис-
того й буденного!

Так, ми мусили б визнати цю віками перевірену іс-
тину: без Нього ми не розберемося ні в душі, ні в сім’ї, 
ні в державі.

«Шукайте ж найперш Царства Божого й правди 
Його, а все це вам додасться» (Мт.6:33).

Усе ж таки по-іншому не було й не буде. Тож шу-
каймо найперш ЦАРСТВА БОЖОГО і ЙОГО правди, 
щоб мати нам будучність і надію!

Микола СИНЮК



Зустрiч з цiкавою людиною

— Ви стали мером у 35 років, а при 
переобранні набрали неймовірних 
87% голосів. Якось ви сказали, що та-
кого успіху можна досягнути тільки з 
Божою допомогою. Тобто ви бачите в 
цьому Боже провидіння?

— Звичайно, Бог відіграв ключову 
роль у моєму житті. Через усе моє жит-
тя проходить червоною ниткою — ба-
жання брати відповідальність. Можна 
сказати, що це наше родинне кредо. 
Воно стосується всіх сфер життя. Я ду-
маю, що Бог сказав: «Ну, раз хочеш, то 
на тобі» (сміється). Хоча я не вірив, що 
можу перемогти у виборах, оскільки не 
було фінансів. Ми навіть самі скинули-
ся на принтер, на якому друкували пе-
редвиборчі листівки…

— А що вас спонукало до політич-
ної діяльності?

— Саме оце відчуття відповідаль-
ності. Якщо ти бачиш проблему, то по-
трібно перш за все не критикувати, а 
допомогти її вирішити. Ще будучи де-
путатом районної ради, я весь час на-
магався втілити якісь нові ініціативи, 
ідеї…

Роман Полікровський: 
«Зміни в країні почнуться з 

особистого почуття відпові-
дальності якомога більшої 

кількості людей!»

Роман Полікровський завжди каже про себе так: «Я мер найкращо-
го міста України!» Це певною мірою слоган. «Тому що найкраще місто 
— це те, яке ти любиш, у якому ти живеш і не хочеш залишати», — до-

дає він. До вашої уваги інтерв’ю з, мабуть, найоптимістичнішим мером 
України.

Біографічна довідка:
Роман Полікровський народився 

1979 року в м. Збараж Тернопільської області у сім‘ї робітників.
Закінчив Збаразьку ЗОШ №2, Збаразьке ПТУ-25.

З 1998 до 2001 року працював електромонтером.
У 2008 році закінчив Тернопільський національний 

економічний університет.
З 2008 до 2010 року був зареєстрований приватним підприємцем.

З 2010 до 2012 року працював менеджером автосервісу.
У 2007 році став співзасновником та був обраний керівником 

Тернопільської обласної благодійної організації «Дім милосердя».
У 2010 році обраний депутатом Збаразької районної ради

 від політичної партії «Фронт Змін».
Збаразькою районною радою обраний головою постійної комісії з 

питань духовності, культури, мистецтва та національного відродження.
У 2014 році обраний міським головою Збаража 

від партії «БПП — Солідарність».
Дружина — Тетяна Полікровська — депутат міської ради, 

теперішній керівник «Дому милосердя».
Роман та Тетяна мають п’ятеро дітей.



Але основним поштовхом для 
мене стала Революція гідності. У 
Збаражі християни відіграли важ-
ливу роль у цих подіях. Коли не-
контрольований натовп збирався 
спалити адміністрацію, суд і т. ін., 
ми взяли на себе відповідальність 
не допустити цього, направити всю 
цю енергію в конструктивне русло. 
І справді, наш район — один із не-
багатьох в області, де нічого не було 
зруйновано й вдалося уникнути сер-
йозних провокацій.

— Ви сказали «ми», кого саме 
маєте на увазі?

— Я завжди кажу «ми», бо це 
— команда людей. Я маю на ува-
зі моїх колег-християн. Коли стали 
збиратися народні віче, це було по-
дібним до того, про що написано 
в Біблії: «…як ті вівці, що не мають 
пастуха». Ми розуміли: або хтось ві-
зьме на себе відповідальність ліде-
ра, або стануть діяти екстремістські 
сили, які будуть палити й руйнува-
ти. Так, попередня влада допустила 
багато помилок, але ми маємо бути 
мудрішими. Адже ту ж саму спале-
ну адміністрацію потім доведеться 
за бюджетні ж кошти відновлювати!

— Як ви прийшли до рішення 
стати міським головою?

— Коли закінчилася революція, 
мені запропонували посаду голо-
ви районної ради. Був цікавий мо-
мент, який вплинув на моє майбут-
нє. Один колега-депутат, із яким ми 
пройшли певний спільний шлях, 
знаючи наперед, що мене висува-
тимуть, попросив, щоб я не пого-
джувався. Він мотивував це тим, 
що мені буде важко без достатньо-
го досвіду пройти цей переломний 
постреволюційний період. Мовляв, 
він наведе лад, а тоді можна буде й 
мені висуватися. І я пообіцяв. Най-
перше тому, що й не сподівався, що 
мені можуть таке запропонувати. 
Цей чоловік добре знав: якщо я дам 
слово, то не порушу його навіть на 
шкоду собі…

І ось на сесії під тиском громад-
ськості висувають мою кандида-
туру. Це був дуже важкий вибір… 
Я вийшов за трибуну й прямо ска-
зав, що не можу погодитися, тому 
що дав слово. І в ту ж мить, за кла-
сикою подібних масових акцій, усі 

прихильники, які щойно кричали 
«Осанна!», стали кричати: «Зрада!» 
Але я просто пояснив людям, що не 
можу відійти від власних принци-
пів, що для мене важливіше лиши-
тися чесним перед Богом і самим 
собою. Тоді градус напруги трохи 
знизився.

Але коли наблизилися позачер-
гові вибори міського голови, у ме-
не вже просто не було вибору. Лю-
ди прийшли й сказали: «Ну, якщо не 
захотів туди, то підеш сюди!»

— Чому була така увага до вас із 
боку громади? Вони бачили у вас 
оту «нову людину» — на противагу 
до старих корумпованих політиків?

— Не хочу, щоб виглядало, ні-
би я сам себе хвалю, але, справді, 
був момент, який виокремив мене 
як лідера. Це пов’язано зі створен-
ням люстраційного комітету й скла-
денням т. зв. люстраційного списку. 
Коли постало питання, хто буде вес-
ти збори й читати цей список, біль-
шість дали задню — адже для цього 
потрібно було мати насправді неза-
плямовану репутацію.

— «Хто без гріха, хай перший ка-
менем кине!»

— Саме так. Телефонують мені: 
«Комітет вирішив, що ніхто, крім те-
бе, не зможе». І я став молитися… 
Адже це не так просто — перед ке-
рівництвом району, усіма чиновни-
ками кинути таку заяву! Зрештою, 
навіть зі мною за трибуну ніхто не 
вийшов. Тільки один відчайдушний 
хлопець — місцевий «отаман».

Але я відчував, що це потрібно 
сказати. Я не говорив у формі об-
винувачення, а перевів свою про-
мову у своєрідну проповідь — про 
совість, про відповідальність пе-
ред Богом. І в кінці зачитав той лю-
страційний список. Багато з присут-
ніх посиніли, позеленіли від злості. 
І після того мені сказали: «Можеш 
поставити хрест на своїй політич-
ній кар’єрі, бо відсьогодні тебе зне-
навидить усе керівництво району!» 
Але натомість — ті люди, які мали б 
мене зненавидіти, стали поважати 
за сміливість. І коли вже висунули 
на мера, то мене підтримали різні, 
навіть діаметрально протилежні по-
літичні сили, які між собою ворогу-
вали.

— На той момент ви вже були 
внутрішньо готові прийняти цю по-
саду чи вагалися?

— Вагання були дуже серйозні. 
Навіть нашою командою спочат-
ку дійшли висновку, що не варто... 
Адже, по-перше, це позачергові ви-
бори — тобто на короткий термін, 
за який потрібно показати якийсь 
результат. По-друге — розхитана 
політична ситуація. По-третє, рево-
люції завжди викликають завищені 
сподівання. Людям здається: ось ми 
«зло» перемогли, і «добро» зараз 
просто розцвіте, як райський сад!

Ми молилися всією родиною. 
Щоправда, батьки мене не дуже 
підтримували. Але підтримала дру-
жина. Ми дуже близькі з нею мен-
тально, по духу — як одне ціле. Хоча 
вона розуміла, що для неї це теж ве-
ликий виклик…

— Ви пройшли шлях від елек-
трика до держслужбовця. Чи мо-
гли тоді уявити себе політиком?

— Я ніколи не соромився, що на-
вчався в ПТУ. Хоча мені навіть ради-
ли не вказувати цього в автобіогра-
фії. Так, ще проходячи альтернатив-
ну службу, я працював електриком. 
Але навіть у дитинстві ніколи не 
уявляв себе електриком чи водієм, 
мене чомусь завжди тягнуло до па-
перів. Коли інші діти гралися іграш-
ками, я грався папкою з різними 
бланками, квитками... За менталь-
ністю я завжди мав до цього схиль-
ність.

Але період роботи електриком 
був дуже важливим для мого жит-
тя, адже саме тоді я мав можли-
вість кілька разів перечитати Біблію. 
Для цього був час і умови. А ще то-
ді я пройшов перевірку на твердість 
своїх переконань. Це стосувалося 
наказів начальства, які йшли всу-
переч моїм цінностям. Рекоменда-
ція молодим християнам: ніколи 
не приховуйте свого християнства! 
Мені як міському голові доводиться 
часто відвідувати різні заходи, які не 
обходяться без алкоголю. І тут теж 
— вибір: тихенько відсидітися або 
відразу заявити про свою позицію. 
Декілька разів мені доручали сказа-
ти тост. Я не відмовлявся — починав 
мову з того, що не вживаю алкого-
лю, а потім виголошував побажан-
ня, згадував про Бога…



— «Тост-проповідь»?
— Так! Мені не раз казали: «Ти 

так довго не витримаєш! Мер не 
може не вживати алкоголю! Коли 
до тебе за день прийде 20 чоловік-
скаржників, які виїдатимуть мозок, 
то ти муситимеш ввечері напитися 
або з’їдеш з глузду!»

— А що для вас виконує цю 
функцію, яку інші знаходять в ал-
коголі?

— Що є громовідводом? По-
перше, я маю велику сім’ю. Коли 
приходиш додому, а в тебе п’ятеро 
малих дітей, то немає коли розсла-
блятися (сміється)… Навпаки, ко-
ли займаєш таку посаду, потрібно 
якось компенсувати свою відсут-

прийому. Особливо, коли приходять 
ледь не з вилами, а виходять зовсім 
з іншим настроєм. Бог завжди дає 
такі слова, що жодна людина ще не 
пішла такою ж, якою прийшла. Прав-
да, іноді доводиться приділяти дуже 
багато часу, виконувати роль психо-
лога. Було, приходить людина, яка 
поливала мене брудом в інтернеті, а 
виходить моїм прихильником.

Я завжди кажу: робота з людьми 
— це служіння. Якщо не готовий бу-
ти слугою, краще й не починати. То-
му що зазвичай люди приходять не 
для того, щоб подякувати…

— А було хоч раз, що приходили 
подякувати?

— Було кілька разів. Один чоло-
вік навіть обійняв мене, розплакав-

— Так, це покликання, до яко-
го Бог мене вів. Ще в 2007 році ми 
з друзями з церкви створили бла-
годійну організацію «Дім милосер-
дя». Завжди було бажання якось 
вплинути на ситуацію.

— Розкажіть детальніше про це. 
Якою була мета створення цієї ор-
ганізації?

— Ми хотіли досягнути ті сфери, 
до яких не завжди може досягнути 
церква. Робили все, що могли. Це і 
проведення по школах акцій проти 
шкідливих явищ, і медичні огляди 
по району разом з мобільною кліні-
кою та місією «Еммануїл», і допомо-
га людям з інвалідністю… Старалися 
бути відповіддю на існуючі в сус-
пільстві виклики. Якось навіть зро-
били лавочки в парку…

Це був виклик для нас, тому що 
невеликій групі доводилося орга-
нізовувати досить солідні заходи. І 
знову ж — усе це робилося саме з 
почуття відповідальності. Я взагалі 
вірю, що зміни в країні почнуться з 
особистого почуття відповідальнос-
ті якомога більшої кількості людей. 
Коли кожен запитає себе: «А яка 
моя роль в цій країні, цьому місті, у 
цій церкві?» Багато ж людей сьогод-
ні сидять з поп-корном на дивані…

— Як залишатися християнином 
у владі, хворій на корупцію? З яки-
ми спокусами доводиться стикати-
ся, і як ви їх долаєте?

— Насправді тема корупції не 
тільки заїжджена, але й перебіль-
шена. Найперше, цю проблему слід 
розглядати з двох сторін — для грі-
ха потрібно двоє. Я не кажу, що про-
блеми немає, але є міф, який об-
ражає чесних людей, ніби «всі чи-
новники — корупціонери»! Поки 
на корупцію буде попит, доти вона 
буде. От мене зупинила наша «нова 
поліція» за поворот у недозволено-
му місці — і я заплатив штраф. Але 
багато людей не хочуть платити по-
вної суми — краще дати півціни, але 
в кишеню поліцейському! Тому ми 
повинні розуміти нашу взаємну від-
повідальність. Є таке ефемерне по-
няття — «система». Але «система» 
— це твій сусід, родич, брат, кум, 
сват, дядько… Це певні взаємос-
тосунки людей, які передбачають 
«спрощення» законних процедур.

ся… У нього була складна ситуація, 
яку він не міг вирішити впродовж 
головування кількох мерів. Каже: 
«Я не вірив, що ви допоможете!» Із 
десяти прокажених, яких зцілив Ісус 
Христос, тільки один вернувся Йому 
подякувати. Але я ж не Ісус Христос!

Буває, що приходять люди взага-
лі з якимись побутовими ситуація-
ми. Побутує така думка: якщо є про-
блема, в якій ніхто не може заради-
ти, — то йдіть до мера! Одна літня 
жінка подзвонила й каже: «Мої гуси 
пішли з дому, запливли на озеро й 
уже тиждень не повертаються…» Я 
попросив комунальників пригнати 
їй тих гусей — дзвонить, дякує…

— Чи розглядаєте ви свою полі-
тичну діяльність як покликання від 
Бога?

ність вдома. Нас часто можна поба-
чити в місті усіх разом — в парку, в 
замку, на ставку, на стадіоні… Сім’я 
не дає сумувати!

Звичайно, якби не Бог, то бага-
то разів можна було зламатися. Це 
розпорядча посада, багато відпо-
відальних рішень, крутяться великі 
кошти, звідусіль — тиск, багато опо-
нентів… Мер — це той, на кого мож-
на скинути весь негатив щодо всіх 
органів влади й щодо всіх процесів 
у державі! Люди не розбираються, 
хто за що відповідальний: «Ми його 
вибрали, значить він має віддувати-
ся за всіх!»

У мене секретаркою — жінка, яка 
працює вже, мабуть, при п’ятому го-
лові, яка бачила різні моделі пове-
дінки й управління. І вона весь час 
дивується, як виходять люди після 



Щодо мене особисто — якби не 
страх Божий, то не знаю, яким би я 
був. Тому, вважаю, що без Бога ко-
рупцію подолати не вдасться. Спо-
чатку було важко. Перших півроку 
від мене виходили одні органи — 
заходили другі, виходили другі — за-
ходили треті… Мої опоненти казали: 
«Ми зробимо так, що він сам втече з 
цієї посади!» Був великий тиск. Тим 
більше, що ти відповідаєш не лише 
за себе, але за весь колектив…

— А був момент, коли справді 
хотілося «втекти»?

— Такі моменти бувають. Але в 
мене така особливість характеру — 
я ніколи  не втікаю з поля бою. Ре-
зультатом цього є певні шрами на 
моєму тілі, зламана щелепа, вибиті 
зуби — у молодості всяке бувало… І 
в стресових ситуаціях я навпаки мо-
білізовуюся й приймаю виклик.

Наприклад, коли тільки декіль-
ка днів був на посаді, склалася така 
ситуація, що комунальне підприєм-
ство опинилося на грані банкрот-
ства. Це загрожувало дуже пога-
ними наслідками, зокрема боргом 
пенсійного фонду. Я молився тоді 
дуже серйозно. Але Бог послав лю-
дей, з допомогою яких усе вирули-
лося. У принципі, коли йдеш на таку 
посаду — до таких моментів просто 
потрібно бути готовим.

— Загалом, віра в політиці — це 
плюс чи мінус? Для багатьох ці по-
няття взагалі не поєднуються…

— Віра — це основа! А те, що во-
на не поєднується з політикою — це 
міф, який походить ще з радянських 
часів. Наприклад, для мене енци-
клопедією з політики є біблійна 
Книга Неемії. Віра Неемії вивела йо-
го з теплого місця, вигідної посади 
й змусила відчути відповідальність 
за зруйнований Єрусалим, поніве-
чений храм… Віра — це величезна 
перевага. Не уявляю, як люди, які не 
покладаються на Бога, можуть пе-
ребувати на такій посаді. У багатьох 
випадках — якби не молитва друзів, 
церкви, не знаю, як би вирішилися 
ті питання.

Кажуть, що політика — брудна 
справа. Але будь-яка справа буде 
брудною, якщо її робити брудними 
руками. Тому якраз християнам по-
трібно в першу чергу йти у владу — 

щоб нести цінності. Хто, як не люди-
на, яка знає Бога, може витримати 
шквал оцих спокус, навантажень? 
Якщо говорити вужче, у контексті 
протестантизму, то саме через ці мі-
фи ми втратили вже майже 30 років. 
Ще тоді, коли тільки почалася сво-
бода, потрібно було відчути свою 
відповідальність за державу!

Я вважаю, що нас врятують не 
партії й не лідери. Нас врятують цін-
ності! Цінності, на яких ми будемо 
будувати місцеве самоврядування, 
державну політику й взагалі націо-
нальну ідею. І політиків я б оціню-
вав не за партійною приналежніс-
тю, а за тим, які вони сповідують 
цінності.

— Чи маєте ви спілкування з ін-
шими практикуючими християна-
ми в органах влади?

— Ми якраз намагаємося на-
лагодити таку комунікацію. Але це 
досить складний процес, тому що 
ці люди, по-перше, поодинокі. По-
друге, вони дуже часто не мають 
підтримки у своїх церквах, тому їх 
важко навіть відслідкувати. З ба-
гатьма я вже знайомий: тільки в на-
шій області є голова департаменту 
соціального захисту, голова депар-
таменту медицини, є міські голови, 
голови ОТГ…

Також я вважаю дуже необхід-
ним зараз — активізувати людей, 
які можуть працювати на високих 
посадах і водночас нести християн-
ські цінності. Практикуючі христия-
ни повинні ставати суб’єктами полі-
тики, а не об’єктами, якими маніпу-
люють!

— Що ви вважаєте своїм най-
більшим досягненням і що ще не 
вдалося зробити на посаді місько-
го голови?

— Зазвичай, коли говорять про 
досягнення, згадують якісь масштаб-
ні проекти… І в нас були такі проекти, 
наприклад — перші в області очисні 
споруди, парки, тротуари... Але мені 
хочеться говорити про інше. Найваж-
ливіше, що нам вдалося — це повер-
нути віру людей у те, що місто може 
стати кращим. Люди стали пишатися 
тим, що вони — зі Збаража! Це було 
найважче. Про такі невеликі міста за-
звичай кажуть — «діра», і люди на-
магаються кудись виїхати.

Щодо проблем — є проблеми з 
безпритульними тваринами, сміт-
тям… Але, знову ж таки, головна 
проблема — те, що люди все ще не 
відчули особистої відповідальності. 
Ще не вдалося змінити менталітет. 
Багато людей не розуміють, що не-
сплата податків, невиконання пев-
них громадських обов’язків кожно-
го окремого жителя — позначається 
на загальному стані міста. У вже зга-
даній Книзі Неемії описано, як ко-
жен відбудовував зруйновану стіну 
напроти свого дому — це приклад 
для нас, як відбудовувати свою кра-
їну!

— Розкажіть про свою сім’ю.
— Я цілком усвідомлюю, що бу-

дуючи місто, можна втратити сім’ю. 
Були періоди, коли сім вихідних під-
ряд не бував удома. І мене це дуже 
мучить. Коли є можливість, нама-
гаюся максимально приділити ува-
гу сім’ї. Я вважаю, що без дружини, 
яку Бог мені подарував, я не зміг 
би виконувати своєї роботи. Вона є 
сильним тилом для мене. Дружи-
на, мама, громадський діяч — Бог 
дав їй дар усе встигати. Між нами 
— повна довіра. Коли я десь у від-
рядженні, то знаю, що ввечері дру-
жина з дітьми молиться за мене, — 
це дуже підбадьорює! У нас п’ятеро 
дітей — троє дівчат і двоє хлопців. 
І найперше — я намагаюся в них 
виховати почуття відповідальності. 
Ставлю за мету виховати дітей, які 
знають Бога, які будуть корисними 
для суспільства та які зможуть потім 
побудувати власні щасливі сім’ї. І 
усвідомлюю, що без Бога цього зро-
бити неможливо. Сім’я — це окре-
мий фронт, про який я постійно ду-
маю й дуже багато молюся!

— Якими були ваші духовні по-
шуки? Чи був переломний момент 
у пізнанні Бога?

— Був момент, коли я зрозумів, 
що пора вирішити: ти з Богом або 
без Бога — треба вибрати щось од-
не. Свідоме рішення я прийняв у 
17-18 років, хрещення прийняв у 
23. Скажу таку крамольну річ: дуже 
часто те, що ти народився у віруючій 
сім’ї, може віддалити тебе від Бога. 
Як і в більшості дітей віруючих бать-
ків, у мене було балансування — 
між тим і тим… І зрештою дуже важ-



ливу роль відіграли батьки, але най-
більшу — мій дід, який жив із нами. 
Він дуже багато з нами спілкувався, 
молився. Мав унікальну пам’ять, 
знав Біблію практично напам’ять. 
Це справило дуже великий вплив 
на мене. Дід був ув’язнений за віру. 
Перша дружина померла, другу за-
стрелили, коли він був у таборі. По-
вернувшись, він узяв дружину бра-
та, який загинув у таборі, бо в нього 
були діти й у брата — і хтось мав про 
них дбати… Кілька дітей померло, 
врешті померла й третя дружина. 
Сам — підірвався на снаряді, паль-
ці відбило, ока не було… Я дивив-
ся на нього й розумів, що не можна 
стільки всього пережити без Бога! 
Саме він заклав ось це почуття від-
повідальності. Також від діда я пе-
рейняв ремесло пасічника.

— Що б ви побажали читачам у 
зв’язку із теперішньою ситуацією в 
Україні? З яким настроєм ви диви-
теся в майбутнє?

— Я завжди кажу: «Те, що ми ма-
ємо — це набагато більше, ніж те, на 
що ми заслужили». Якщо дивитися 
з цієї точки зору, то в серці завжди 
буде вдячність. У більшості своїх пу-

блічних виступів закликаю: «Вірте в 
Бога і вірте в краще!» І це не рожеві 
окуляри. Людина, яка має Бога, на-
віть якщо втратить усе — не втратить 
радості в Ньому. Далі, багато що за-
лежить від того, із чим ми порівнює-
мо. Якщо подивитися світову статис-
тику, українці належать до 20% насе-
лення, яке живе набагато краще за 
решту 80%. А скільки людині потріб-
но? Чим відрізняється дуже багата 
людина від тієї, яка має все? Я вва-
жаю, що маю все. Хтось може мати 
1000 сорочок, але в даний момент 
він може носити тільки одну. Хтось 
може мати дорожчий автомобіль, 
але я й на своєму доїду, куди потріб-
но. Я вважаю, що розчарування при-
ходить від завищених сподівань. Ду-
маймо про себе в міру віри!

Разом із тим потрібно бути 
об’єктивним, мати стимул щось змі-
нювати. Бо, якщо всім задоволений, 
то немає бажання покращувати си-
туацію. Тому я закликаю українців 
взяти особисту відповідальність за 
власну долю, за власну сім’ю, за 
місто, за державу. Тільки якщо ко-
жен візьме відповідальність за свій 
квадратний метр України, вона ста-
не такою, якою ми хочемо її бачити! 

— Чи має в тому, про що ви ка-
жете, якусь особливу місію церк-
ва?

— Місія церкви — бути сіллю. 
Християни мають показати відмін-
ність. Набагато легше бути чесним, 
коли сидиш вдома, отримуєш від 
біржі допомогу по безробіттю, від 
соцзахисту — допомогу по малоза-
безпеченості… Але набагато важче 
— на високій державній посаді, ко-
ли є дуже багато можливостей бу-
ти нечесним! Я переконаний, що 
майбутнє України — за правлінням 
людей із християнським світогля-
дом. Ніхто, крім українців, не збудує 
України. Ніхто, крім чесних, не подо-
лає корупції. Ніхто, крім носіїв цін-
ностей, не змінить судової системи 
тощо… Тому християни повинні бу-
ти професійними, здобувати освіту, 
ставати потужними економістами, 
юристами, законотворцями, госпо-
дарниками. І в усі ці сфери прино-
сити цінності. Тільки в цьому я бачу 
вихід. Два весла — молитва й дія. 
Одне без одного вони неефективні.

Розмовляли
Дмитро Довбуш

та Юрій Вавринюк



Форум християн-управлінців, 
який відбувся 22 лютого, об’єднав 
народних депутатів України, пред-
ставників центральних органів вико-
навчої влади, голів і депутатів облас-
них, міських, районних, сільських і 
селищних рад, голів об’єднаних те-
риторіальних громад тощо, повідо-
мив ресурс «Релігія в Україні».

Гостями форуму стали Олександр 
Турчинов — координатор Всеукра-
їнського Собору,  Микола Кулеба — 
уповноважений Президента Украї-
ни з прав дитини, д-р Марк Белайлс 
— президент організації «Глобальна 
мережа трансформації», відомий 
спікер і тренер у сфері державно-
го управління та лідерства, пастор з 
35-річним стажем, Роман Полікров-
ський — мер міста Збараж Терно-
пільської області, Юрій Рабий — де-
путат Вараської міської ради Рівнен-
ської області, Сергій Пишний — се-
кретар міської ради міста Вишневе 
Київської області.

«Результатом Форуму стало 
об’єднання політиків та управлін-
ців з практично усіх областей Укра-
їни навколо ідеї християнського 
розвитку України. Це надзвичайно 
важливо для захисту та спільного 
просування моральних, духовних 
цінностей. Зокрема, в рамках Фо-
руму розробили стратегію подаль-
ших спільних дій задля ефективного 
державотворення», — прокоменту-
вав подію координатор Руху Рефор-
мації, народний депутат України 
Павло Унгурян.

Наступного дня, 23 лютого, за 

участю політиків різних рівнів, осві-
тян, економістів, громадських та ре-
лігійних діячів Черкащини у Черка-
сах відбувся форум «Церква та сус-
пільство».

Основними спікерами заходу 
були координатор Руху Реформа-
ції, народний депутат України Пав-
ло Унгурян, президент організації 
«Глобальна мережа трансформа-
ції», відомий спікер і тренер у сфері 
державного управління та лідерства 
д-р Марк Белайлс, уповноважений 
Президента України з прав дитини 
Микола Кулеба, міський голова Зба-
ража Роман Полікровський.

«У рамках Форуму обговорюва-
ли головні сфери українського сус-
пільства, які потребують справжньої 
реформації. Це економіка, політи-
ка, освіта і культура. Варто зазначи-
ти, що значний внесок у розвиток 
цих напрямів в різних країнах вне-
сли видатні особистості, які були 
християнами. До прикладу, Вільям 
Уілберфорс — британський полі-
тик, який відомий своєю бороть-
бою проти рабства, Джиммі Картер 
— 39-й Президент США, керування 
якого було відмічено покращенням 
системи соціального захисту Спо-
лучених Штатів, та інші. Як бачимо, 
держави стають успішними і міцни-
ми, коли християни не стоять осто-
ронь суспільних процесів і своєю ді-
яльністю будують країну на біблій-
них засадах», — повідомив коор-
динатор Руху Реформації, народний 
депутат України Павло Унгурян.

У Києві відбувся форум християн-управлінців, 
а у Черкасах — «Церква та суспільство»

Рада Церков оголосила 
2019 рік — Роком сім’ї

 
17 грудня 2018 року Всеукраїн-

ська Рада Церков і релігійних орга-
нізацій відвідала Тернопіль і Зба-
раж, де зустрілася з керівництвом 
області, місцевими ієрархами цер-
ков та священиками, керівниками 
місцевих релігійних організацій.

В обговоренні також взяли 
участь голова Тернопільської облас-
ної державної адміністрації Степан 
Барна, голова обласної ради Віктор 
Овчарук, мер Збаража Роман Полі-
кровський, а також місцеві релігійні 
діячі — члени обласної ради церков 
при Тернопільській обласній дер-
жадміністрації.

«Для нас надзвичайно важливо, 
що ті християнські та моральні цін-
ності, які є в усіх без винятку кон-
фесіях, представлених у Всеукра-
їнській Раді Церков, а їх — сімнад-
цять, мають ключовий момент — 
ми будуємо моральне суспільство», 
— підкреслив очільник області Сте-
пан Барна.

Учасники виїзного засідання об-
говорили питання державно-конфе-
сійних відносин в Україні, розвитку 
військового й медичного капелан-
ства, збереження інституції сім’ї в 
умовах нав’язування гендерної іде-
ології, забезпечення прозорого й 
чесного виборчого процесу у 2019 
році.

«Хочу подякувати усім церквам 
за ту допомогу, що надаєте нашим 
громадянам у важкий час війни — 
за опіку військовими, українськими 
родинами, а особливо родинами 
наших загиблих героїв, за капелан-
ське служіння та підтримку, насам-
перед духовну. Знаю, що церкви й 
релігійні організації з усієї України 
надали чимало й матеріальної до-
помоги, але підтримка насамперед 
духовним словом зцілює й рятує в 
складні хвилини», — сказав голова 
обласної ради Віктор Овчарук.

З огляду на виклики, які сьогод-
ні переживає інституція сім’ї та по-
дружжя як союз чоловіка й жінки, 
Всеукраїнська Рада Церков і релігій-
них організацій вирішила оголосити 
новий 2019 рік — Роком сім’ї.



А для вас, хто Ймення Мого бо-
їться, зійде Сонце Правди, і зцілен-

ня в променях Його… 
Книга пророка Малахії, 4:2

Священне Писання нам гово-
рить, що сонце світить усім людям: 
злим і добрим. Це правда, тільки я 
про це багато років свого життя не 
знала...

Я народилася й виросла в ма-
ленькому українському містечку 
Бобринець. Центр України, Кіро-
воградщина. Народилася в багато-
дітній родині, п'ятою та єдиною ді-
вчинкою. Чотири старших братики 
кривдили мене. Батько пив і помер, 
коли мені було 5 років. Мама пра-
цювала дуже багато, щоб нас під-
няти. Щоб розрізняти дари й талан-

ти, ніхто й не думав, усі думки були 
лише про те, щоб дітей нагодувати 
й хоч сяк-так одягнути. Мама була 
прекрасною, освіченою та інтелі-
гентною жінкою. Працювала мед-
сестрою в школі-інтернаті. Нам було 
дуже складно жити, про Бога ніхто 
й не згадував, і не говорив. Це були 
1960-ті роки. Говорити про Бога за-
боронялося. Але вже тоді перші Бо-
жі посіви були в моєму серці.

На нашій вулиці був дім молит-
ви. І ми бачили, як у недільні та свят-
кові дні цілі родини, гарно одягне-
ні, радісні й веселі, прямували до 
нього. Скільки їм услід вимовляло-
ся всяких слів, неприємних комен-
тарів. А я завжди дивилася на них і 
трошки заздрила. Я бачила, як вони 
радіють, йдучи до церкви. У мене 

цього не було. Я дивилася на них, як 
на білу хмару, як Ассоль дивилася в 
далечінь в очікуванні корабля з чер-
воними вітрилами.

Я від усіх проблем і образ тікала 
в країну книг та ілюзій. Там могла 
бути собою. Там могла мріяти. Писа-
ти вірші стала в 10-річному віці.

А вже тоді Бог сіяв Своє насіння. 
У моєму класі вчився хлопчик Во-
лодя Шимко. У нього була велика 
й дружна сім'я (тепер вони всі жи-
вуть в Америці). Їх злобно обзивали 
«штундами». А ми з ним дружили, і 
жили вони недалеко від нас, і мама 
його працювала разом із моєю ма-
мою. Я вже тоді стала помічати, що 
вони не такі, як усі.

Минуло багато років, грішне жит-
тя дуже познущалося наді мною, 

Шлях до Сонця



але я й гадки не мала, що Бог може 
любити мене, що десь світить сон-
це, хоч і закрите хмарами.

Вийшла заміж за гарного чоло-
віка, жили дуже бідно, але дружно. 
Нам казали, що в нас не буде дітей, 
але Бог вирішив інакше. Народили-
ся діти, троє дітей, і прийшли про-
блеми. Найстарша дочка, коли їй 
було два з половиною роки, у дитя-
чому саду випила ацетон — і кілька 
тижнів ми провели в реанімації. Я 
на той час була вже на п'ятому мі-
сяці вагітності, чекала другу дити-
ну. Що ми тоді пережили, знає один 
Бог. Диявол хотів убити відразу двох 
наших дітей, але Бог заступився. Ми 
вже тоді молилися з чоловіком, як 
могли. А лікарка в реанімації нам 
відразу сказала: «Моліться Богу. 
Люди тут безсилі».

Скільки довелося нам пережи-
ти болю і страждань, коли 15-річ-

ній доньці поставили діагноз — рак 
крові! Бог і тоді виявив Свою ми-
лість над нами, зціливши її, хоч ми 
тоді не знали Його.

У середнього сина було хворе 
серце, але Бог беріг. Наймолодший 
народився таким красивим і тяму-
щим малюком, але з судомним син-
дромом.

Коли мені виповнилося 35 років, 
я серйозно захворіла, і щоб наймо-
лодший синок не бачив, як я помру, 
віддали його в дитсадок. Це був до-
вгий шлях.

Криза в країні, криза в сімейних 
стосунках. Чоловік залишився без 
роботи, постійно хвора дружина, 
що ниє, — це все не збільшувало 
любові й не зближало нас. Щоб хоч 
якось вижити, ми стали гнати само-
гон і продавати. Розуміли, що це по-
гано й бридко. Але тоді іншого ви-
ходу просто не бачили. Потрібно бу-
ло лікувати мене, ростити й навчати 
дітей.

А в цей час подруга юності (і ку-
ма наша) стала відвідувати церк-
ву, приходила до нас і розповідала 
про Бога. Я слухала, а чоловік вихо-
див із дому, щоб не чути. Так трива-
ло шість років. За цей час дочка ви-
йшла заміж і розлучилася. Я майже 
перестала ходити й бачити. Часто 
впадала в таку депресію, що й ду-
мала скоїти з собою щось лихе. Але 
одного дня саме в такому стані ме-
ні прийшла думка піти до церкви. І 
вже на другий день я була в ній. Це 
відбулося 2 лютого 2004 року.

Як раділи діти, що мама покая-
лася! Якби хто бачив, як ми всі ра-
діли, коли 2 лютого виливали в сніг 
бражку! Це була свобода й радість! 
Крізь хмари пробивалися пер-
ші промінчики сонечка. Слідом за 
мною прийшов до Бога чоловік. По-
тім — донька, потім — молодший 
син. Із середнім сином були про-
блеми. Він пиячив і сильно бився. 
Ми бачили його одержимість. Він 
і лікувався, і був 2 рази в реабілі-
таційному центрі. Каявся — і зно-
ву зривався. Одного разу, узявши в 
руки сокиру й занісши її наді мною 
з чоловіком, вимагав, щоб ми зре-
клися Бога. Ми тоді дивом втекли 
від нього. Він потім від злості роз-
ніс сокирою лавку в друзки… Його 
вже 6 років немає. Але перед тим, 

як він пішов, Бог показав йому сон 
— і син зрозумів, що це означає. Він 
серед ночі вийшов у двір і молився 
Богу. А вранці попросив, щоб бать-
ко приїхав. І вони вже вдвох моли-
лися за прощення й покаяння сина. 
Рівно через тиждень його вбили. 
По-людськи — трагедія, але бла-
гий Бог і тут явив Свою любов нам 
і милість до нашого сина. Тепер уся 
наша сім'я (8 осіб) християнська, 
ми віруємо в Ісуса Христа, Господа 
й Спасителя. Чоловік проповідує в 
нашій церкві й служить керівником 
чоловічого ансамблю й хору. Я слу-
жила в дитячому служінні лялько-
вого театру. Сама писала п'єси.

Р. S. Мені лікарі поставили смер-
тельний діагноз як жирну крапку на 
моєму житті, але Бог поставив ма-
леньку кому. Якраз ця подія збігла-
ся зі смертю сина. Депресія знову 
постукала в моє серце. Але на цей 
раз за мене боролася вся моя сім'я, 
церква. Я сама протистояла ворого-
ві як могла, здавалося, сили закінчу-
ються. Але зі мною, як і завжди, був 
Той, Хто сильніший за всіх. Мій Бать-
ко — Бог всемогутній!

Ми служимо ще й в інших церк-
вах. А вдома готуємо їжу й годуємо 
5 вдів нашої церкви. У 2016 році ви-
дала з Божою поміччю шість книг.

Ось такий довгий шлях до Сон-
ця. Але самі ми б не пройшли його. 
Тільки Бог Своїми міцними руками 
розвів хмари в нашому житті — і для 
нас засяяло Сонце правди. Мені 60 
років. Я вірю і знаю, що кращі мої 
дні — попереду. І я можу сказати, як 
казав Ісус Навин: «А я та дім мій, ми 
будемо служити Господу».

Хочу підбадьорити вас: у якій би 
складній ситуації ви не опинилися, 
пам'ятайте, що Бог чекає вас. Він 
давно простягає вам руку допомо-
ги — і тільки від вас залежить, коли 
закінчаться ваші поневіряння. Про-
стягніть назустріч Ісусу свої руки й 
скажіть Йому «так». Він змінить си-
туацію. Я не обіцяю вам, що відра-
зу все стане, як у казці, легко й про-
сто. Але ви пізнаєте Того, Хто завжди 
вам допоможе і вкаже шлях до Сон-
ця.

Любов ФЕДЮКЕВИЧ



Кришталева 
жінка із 

залізним 
характером

Швидкі переміни
Після закінчення навчання в ди-

тячому будинку ми з мамою виру-
шили до Одеси на протезний завод. 
Один із лікарів виготовив мені спе-
ціальне ортопедичне взуття, яке да-
ло мені змогу встати з візочка й са-
мостійно пересуватися. Ця подія в 
моєму житті змінила все. Незадов-
го я вже стрибала на милицях, мов 
кізка.

Нелегко було тримати себе у 
вертикальному положенні, та все ж 
я швидко адаптувалась і звикла до 
нового способу пересування. Уже 
через місяць могла обслуговувати 
себе майже самостійно. Тренуван-
ня й постійне виконання фізичних 
вправ допомогли засвоїти все те, 
чому дитина вчиться в трирічному 

віці. Це стосувалося не тільки мо-
го фізичного стану. Я й психологіч-
но не була готова жити з фізично 
здоровими людьми. Ніяк не могла 
змиритися зі своєю неповноцінніс-
тю. Не могла звикнути до того, як 
дражнять мене діти, називаючи то 
бабусею, то дівчинкою, то гномом. 
Нелегким було й те, що я не могла 
дістати до вимикачів світла, білет-
них кас, прилавків багатьох магази-
нів. Постійна залежність від інших 
та проживання в закладах закрито-
го типу привело до того, що я, ма-
ючи нормальний психічний розви-
ток, була неспроможна до елемен-
тарних самостійних дій. Попри все 
мені довелося подолати ці бар’єри, 
і поволі я ставала все більш упевне-
ною.

У пошуках праці
Студенткою обліково-економіч-

ного технікуму я стала після цікавої 
співбесіди з директором закладу. 
Він нервово відкинув мої докумен-
ти й сказав: «Який з неї бухгалтер? 
Ви що, жартуєте?!» Переконала я 
його швидко, оскільки мала хоро-
ше почуття гумору, сказавши, що 
хвороба вплинула тільки на мій ріст, 
але ніяк не на розум.

За направленням я потрапила 
у велике індустріальне місто, над 
яким небо було аж сірим від про-
мислових викидів. Я розуміла, що 
буде нелегко знайти роботу, але ви-
рішила спробувати переконати чи-
новників. Спочатку мене взяли на 
роботу, та через три дні головний ін-
женер поскаржився головному бух-
галтеру — і мене звільнили та висе-
лили з гуртожитку.

Повернутися в село означало пе-
рекреслити всі роки навчання та бу-
ти залежною від родини, яка на той 
час стала для мене майже чужою. У 
гуртожитку моя валіза вже стояла на 
східцях.

Валентина МІНЬКОВСЬКА народилася 1968 року в м. Коростень Жи-
томирської області. Була третьою дитиною в сім’ї. У Валентини діагносту-
вали недосконалий остеогенез — вроджену ламкість кісток. Свою історію 
жінка розповідає в книзі «Диригент мого життя» (2010), уривки з якої про-
понуємо вашій увазі*.

* Закінчення, початок у "Благовіснику" № 4, 2018



— На жаль, ти повинна залишити 
нас. Директор дав нам вказівку тебе 
терміново виселити.

— Дозвольте зайти в кімнату.
— Через годину щоб тебе тут не 

було.
У кімнаті я розпочала розмову з 

Богом.
— Якщо Ти є, то дай мені відпо-

відь. Прошу, Господи, вислухай ме-
не й допоможи, бо я дуже змучила-
ся й не маю сили боротися. Я дякую 
Тобі й знаю, що Ти пам’ятав про ме-
не завжди. Навіть тоді, коли я лама-
ла ноги й коли була у відчаї, я знала, 
що Ти поряд.

У мою кімнату зайшла комен-
дант і дозволила залишитися до 
ранку. Через декілька днів я отри-
мала посаду старшого бухгалтера. 
Це була пряма відповідь Бога на 
мою молитву про допомогу.

Тоді зима насипала стільки сні-
гу, що його не встигали прибирати. 
Усе це було б дуже романтично, як-
би не мої милиці, які неслухняно 
ковзалися в різні боки. Дорога на 
роботу була набагато складнішою, 
ніж сама робота. Під час однієї та-
кої подорожі я зустрілася з люди-
ною, яка розповіла мені про Ісуса, 
Який є Спасителем світу, а також 
особистим Спасителем кожної лю-
дини, яка вірує. Підвізши мене до 
роботи, він, на моє здивування, не 
взяв плати й подарував мені Єван-
гелію. 

Подарована Євангелія стало мо-
єю улюбленою книгою. А через де-
який час, на запрошення мого ново-
го знайомого, я вперше відвідала зі-
брання християн віри євангельської. 
З часом усі помітили зміни в моїх 
характері, настрої, поведінці. Я ніби 
народилася вдруге, і світ для мене 
вже не був жорстоким монстром, 
мені хотілося радіти й співати, роз-
повідаючи про Ісуса всім людям. 
Ставши впевненою, цілеспрямова-
ною людиною, я перестала вірити 
в усі ті табу й заборони, які стави-
ло мені суспільство, лікарі та окре-
мі люди. Я повірила, що Бог живий 
і реальний і має силу змінити моє 
життя на краще.

Наречені
Наречена була в білому, її довге 

волосся було увінчане віночком і 

покрите прозорою фатою. Молодий 
подав їй руку, щоб обмінятися ка-
блучками.

Хоч мій зріст був майже вдвічі 
меншим за ріст мого обранця, ми 
почувалися найщасливішою моло-
дою парою. Я притулилася до сво-
го вже чоловіка й відчула себе без-
межно коханою й бажаною. Крок 
за кроком ми, колишні друзі, випус-
кники дитячого будинку, а тепер по-
дружня пара, засвоювали ази сімей-
ного життя. 

буті. Меблі й усе навколо, як на кух-
ні, так і в кімнаті, були звичайними й 
не прилаштованими під мій ріст. Та 
в собі я завжди повторювала: я му-
шу навчитися робити все необхідне, 
і нехай мені допоможе Бог.

Кожного дня о шостій годині ран-
ку ми вирушали на роботу. Першим 
рейсом автобуса їхали до центру 
міста, а потім кожен пересідав на 
потрібний маршрут. Після роботи 
знову зустрічалися на домовленій 
зупинці, щоб їхати додому. Усе ніби 

– Ти вмієш водити ав-
то?

– Ні.
– А ти вмієш пекти 

торти?
– Ні.
– Гаразд, почнемо з 

того, що ми вміємо роби-
ти.

– Я вмію лагодити тех-
ніку.

– А я можу зв'язати то-
бі светра.

– Чудово! У нас все 
вдасться.

– А все ж таки спечи 
мені торта.

– Що ж, спробую. А 
ти знаєш, що ще туди по-
класти?

– Спробуй карамель.
– Ну ось, тепер ску-

штуємо.
– Слухай, він не рі-

жеться ножем.
У всьому, що ми ро-

били, була присутня ра-
дість.

Мій обранець мав 
складну долю. Через складну трав-
му ноги, коли йому було шість ро-
ків, батько відвіз його на навчання 
в інтернат. В інтернаті він був дуже 
худеньким блідим хлопчиком із до-
сить спокійним характером. Полю-
бляв проводити час на самоті або 
ж виконувати якусь улюблену спра-
ву.  Уже в дев’ятнадцятирічному ві-
ці після невдалої операції в хлоп-
ця з’явилася гангрена, і як наслідок 
— повна ампутація ноги. Мужньо 
пройшовши випробування долі, він 
знайшов у собі сили жити.

Ми не знали, які випробування 
чекають на нас попереду. Спочатку 
довелося подолати проблеми в по-

було гаразд, робота, квартира, але 
не вистачало того, про що я навіть 
боялася мріяти. Воно було таємним 
бажанням моєї душі, особливо, ко-
ли я бачила, як мій чоловік грається 
з маленьким сусідським хлопчиком. 
Я потайки плакала... Мені дуже хоті-
лось бути мамою.

Бути мамою
Я пройшла обстеження лікарів... 

Медики розводили руками й ка-
зали, що народити дитину з моїм 
зростом і важкими фізичними вада-
ми неможливо. Щоб заспокоїти ме-
не, чоловік запропонував взяти ди-
тину на виховання. Пройшовши всі 



інстанції для усиновлення, ми наре-
шті отримали дозвіл побачити одну 
дівчинку, яку можна вдочерити.

— Заходьте, будь ласка, до ізо-
лятора. Ми покажемо вам вашу ді-
вчинку.

— Подивися, Іринко, ось тато й 
мама за тобою прийшли.

Чоловік взяв дитя на руки. Ді-
вчинка стала підскакувати й радіти, 
незважаючи на те, що в неї була ви-
сока температура. Коли медсестра 
захотіла забрати її з чоловікових рук, 
дитина міцно вхопилася за комірець 
його сорочки й не хотіла відпускати 
свого довгоочікуваного тата. Дівчин-

Одного разу до нас приїхала се-
стра мого чоловіка, яка привезла на 
продаж декоративні вироби зі шпо-
ну, виготовлені власноруч. Мені ду-
же сподобалися ці сувеніри й захо-
тілося зробити щось таке. Через де-
який час наші старання увінчалися 
успіхом. Це було справжнім Божим 
благословенням! Наша сім’я стала 
вибиратися з матеріальної прірви. 
Ми заробляли тим, що виготовля-
ли вироби зі шпону й продавали на 
ринку. У той час наша продукція ко-
ристувалась великим попитом.

Я так довго тебе чекала!

У серпні настав час народжува-
ти — і чоловік відвіз мене в поло-
говий будинок. Лікарі були не в за-
хваті: мій ріст становить один метр і 
сім сантиметрів, а вага — як у семи-
річної дитини. Під час пологів я сама 
зайшла в операційну, лягла на опе-
раційний стіл і, на здивування ліка-
рів, побажала всім Божого благо-
словення. Кесарів розтин, боротьба 
за моє життя й дитини — і ось на світ 
з’явився хлопчик із татовими очима.

Я не зважала на те, що мені го-
ворили люди разом із деякими лі-
карями, не мала жодного страху, 
а, навпаки, відчувала велику Божу 
підтримку. І як тільки оговталася від 
операції, відразу пішла у відділен-
ня, щоб побачити дитину. Мені під-
несли цей дарунок Неба. Хлопчик 
тихенько спав. Невже це моє дитя?

— Я так довго тебе чекала, моя 
крихітко. Дякую тобі, Боже, за це чу-
до.

Я притулила дитину до грудей. 
Мене огорнуло несказанне почуття 
материнської любові, ласки й ніж-
ності. Лікарі називали це чудом, у їх-
ній практиці такого ще не було.

Особлива ціль
Нам потрібні були додаткові при-

бутки. Найнявши дітям няню, від-
правилися до сусідньої Польщі про-
давати власні сувеніри з дерева, 
щоб підзаробити якусь копійчину. 
Доїхавши запорожцем під німець-
кий кордон, ми успішно впоралися. 
Там ми купили стареньку іномарку, 
харчі, одяг та подарунки дітям. По-
вернувшись додому, славили Бога 
за його милість. З часом такі поїздки 
стали основним нашим заробітком.

Дивлячись на життєвий шлях, я 
дякую Богу за свою долю, у всьо-
му бачу Божу допомогу. Він навчив 
співчувати та терпіти, дав силу пере-
носити негаразди. 

Я вдячна Ісусу, що Він став ди-
ригентом мого життя. Результатом 
Його праці в мені стало те, що я по-
бачила проблеми інших людей, а не 
замкнулася тільки на своїх негараз-
дах. Маючи багато друзів серед біз-
несменів, матеріально забезпече-
них людей, ми неодноразово спо-
нукували їх до добрих справ. У мо-
литві ми з чоловіком просили в Бога 
благословення на служіння сиротам 
і людям із фізичними вадами.

ку занесли до кімнати, а ми попря-
мували оформляти необхідні папе-
ри. Через деякий час приїхали по 
нашу донечку. Взявши на руки цю 
беззахисну людину, ми з чоловіком 
зрозуміли свою велику відповідаль-
ність за її подальше життя.

Переїзд
Ми залишили роботу для того, 

щоб доглядати донечку. Сім’я по-
терпала від матеріальних нестатків: 
у державі тоді панував безлад, і ми 
не отримували на дитину жодних 
виплат, а через деякий час припи-
нили виплачувати пенсію за інвалід-
ністю. Бажаючи зберегти таємницю 
усиновлення, ми вирішили переїха-
ти в інше місто. Поселилися в неве-
личкій «хрущовці» на третьому по-
версі. Роботи в цьому місті не зна-
йшли, крім того, через інфляцію нам 
довелося продати деякі цінні речі, 
щоб купити харчі.

У нас з’явилося багато друзів-
християн. Вони відвідували нашу 
сім’ю, розповідали про ті зміни, які 
відбулися в їхньому житті після при-
мирення з Богом, після віри в Ісуса 
та виконання біблійних істин. У ме-
не ж тоді була сильна душевна три-
вога, потрібно було прийняти дуже 
важливе рішення. Я була вагітна й 
розуміла, що в моєму житті настав 
найвідповідальніший момент! Готу-
ючись до найгіршого, вирішила ввій-
ти в завіт із Богом через водне хре-
щення. Я не ставала на облік як вагіт-
на, боячись, що лікарі не дозволять 
народжувати. Вірила, що Ісус допо-
може виносити й народити здорову 
дитину. Скиглити й хворіти було ні-
коли, адже ми з чоловіком працю-
вали й збирали гроші на пелюшки 
для майбутньої дитини. До того ж у 
нас підростала дуже жвава дівчин-
ка, яка потребувала неабиякого до-
гляду.



Для мене розпочалася справжня боротьба, щоб змінити станови-
ще людей на інвалідних візках. Спілкуючись із людьми з різних влад-
них структур, я зрозуміла, що можу бути посередником у вирішенні 
багатьох соціальних питань, тому погодилась стати депутатом місь-
кої ради. 

Ми отримали в оренду приміщення для проведення соціально-
трудової реабілітації інвалідів. Потім розпочалася робота: відвіду-
вали хворих вдома, розповідаючи про велику Божу любов до всіх 
людей; передавали людям свої знання й уміння — організовували 
поїздки, зустрічі, гуртки рукоділля, оздоровчі поїздки до моря. По-
тім запрацював цех, де виготовляли вази, кошики та інші вироби з 
дерева. 

Люди отримали надію. Ті, хто роками сидів у чотирьох стінах, по-
вірили в те, що можна жити повноцінним і гармонійним життям, 
незважаючи на перешкоди, повірили у світло Божої любові й стали 
сприймати себе такими, як є.

Господь, даючи мені життя, мав для особливу ціль. Іноді мене на-
зивали сильною жінкою, хоча я була слабкою й немічною. А змінила 
мене віра в Ісуса Христа. Вона зробила мене сильною.

P. S. Сьогодні подружжя Івана та Валентини Міньковських живе 
у власному будинку в м. Нововолинськ. Так само виготовляють ви-
роби зі шпону. Працюють над соціально-трудовою реабілітацією лю-
дей з інвалідністю.  А нещодавно в них з’явилася онучка.

Про мудрих 
і немудрих дів

Притча про десятьох дів (див. 
Мт.25:1-13)  учить нас, що треба пиль-
нувати, що треба запастися оливою, 
що наречений обов’язково прийде за 
своєю нареченою й шлюб обов’язково 
відбудеться. Ми шукаємо й знаходимо 
в ній пророчі алегорії та символіку. Ця 
притча яскрава й барвиста, розбурхує 
фантазію, розум і дух людський.

Я ж хочу акцентувати на трьох жит-
тєво важливих істинах із цієї весільної 
притчі.

Істина перша: є те, чого не можна 
зробити в останню хвилину. 

Навіть при великому бажанні, при 
наявності ресурсів, навіть тоді, коли 
видається, що шанс ще є.  Ідея купити 
оливу в останню хвилину здавалася не-
поганою, але неправильною. На весіл-
ля немудрі діви так і не потрапили — не 
встигли.

Істина друга: є те, чого не можна по-
зичити.

Позичити ми, звичайно, можемо 
багато чого — від одягу до автомобі-
ля, але не все. Не можна позичити ча-
су, можливостей, шансу. Багато чого в 
житті нам дається тільки один раз ра-
зом із одним життям. Немудрі діви не 
змогли позичити оливи, хоча, у принци-
пі, усі вони були спочатку в однакових 
умовах.

Істина третя: є те, чого ти не зможеш 
використовувати, якщо це не твоє.

Ви зможете скористатися чиїмось те-
лефоном, використовувати чиюсь ідею, 
щоб зробити бізнес, і т. ін. Але не змо-
жете використовувати знання когось ін-
шого, його одкровення, помазання, йо-
го особисті відносини з Богом. В одних 
дів була олива, але інші не змогли нею 
скористатися.

Найважливіше в житті може бути 
тільки твоїм. Твоя освіта, віра, одкро-
вення, твоя олива, твоя висота, твоє по-
мазання, покликання, посвята, любов, 
служіння, зрілість, батьківство... Ти змо-
жеш використовувати тільки свої дари 
й таланти, тому постарайся використо-
вувати час і можливості з максималь-
ною користю для себе й для вічності.

Василь ГРЕЙНЕРОВИЧ



ротягом декількох остан-
ніх десятиліть спостерігає-
мо значне пришвидшення 

пересування на машині припиня-
ється. Так виглядають вимушені зу-
пинки. Невимушена зупинка від-
бувається тоді, коли нам ніщо не 
заважає рухатися вперед, але ми 
приймаємо таке рішення особисто. 
Просто натискаємо на гальма й ста-
ємо.

Буває: якщо люди не дослухають-
ся до слів Господа й настільки швид-
кий ритм їхнього життя, що вони не 
мають часу зупинити свою увагу на 
Ньому, — то Він допускає вимушені 
зупинки. Вони можуть стосуватися 
або окремої людини, або сім`ї, ро-
дини, а то й цілого народу. 

Втрата роботи, якій ми віддава-
ли протягом багатьох років увесь 
свій час, вбачаючи в ній сенс свого 
життя й непомітно для себе став-
ши кар’єристами, — це зупинка для 
нас. 

Раптова хвороба й тривале пере-
бування на лікарняному ліжку, яке 
«звільнило» нас від невпинної го-
нитви за матеріальними благами, — 
це зупинка для нас.

У такі періоди життя вже є вдо-
сталь часу подумати і про сенс бут-
тя, і про Бога… 

Пригадую подію, яка сталася 11 

Зупиніться і пізнайте…

цього заробляти, мають інші сер-
йозні труднощі, які просто забира-
ють у них увесь їхній час. Проте, як 
правило, проблема в іншому. Світ 
щораз більше пропонує розваг і на-
солод, на які йде вагома частка на-
ших грошей і часу. Різноманітні про-
грами телебачення, які нині пропо-
нують необмеженою кількістю те-
леканалів, будь-якої тематики сайти 
Інтернету захоплюють як молодих, 
так і старших людей і забирають у 
них дедалі більше часу. 

Бог звертався колись та зверта-
ється нині до всіх словами Святого 
Письма: «Зупиніться і пізнайте (вга-
муйтесь та знайте), що Бог Я, під-
несусь між народами, піднесусь на 
землі!» (Пс.45:11). 

Зупинка можлива в принципі ли-
ше там, де існує рух. Зупинки бува-
ють вимушені та невимушені.

Коли ми побачили, що перед на-
шим автомобілем, який до цього 
звично рухався, побігло його ж ко-
лесо, то розуміємо, що далі він їхати 
не буде. Якщо він уперся бампером 
у дерево чи стовп, то продовжува-
ти рух неможливо. Коли попереду 
прірва чи тупик, вичерпалося паль-
не, щось вийшло з ладу, то, звісно, 

життєвого ритму людей. Особливо 
це помітно в мегаполісах, які стали 
дуже схожими на мурашники. Усі 
кудись їдуть, біжать, спішать. Усю-
ди шум та гам, безперервний рух та 
метушня. Усі зайняті якимись своїми 
турботами. І хоча, здавалося, роз-
виток науково-технічного прогресу 
повинен був вивільнити час, про-
те відбувається навпаки. Цивіліза-
ційні зміни відкривають для людей 
усе нові можливості для створення 
зручностей, розваг, занять, які заби-
рають у них багато часу. Все вигля-
дає так, як колись сказав Еклезіяст: 
«Я бачив усі справи, що чинились 
під сонцем: й ось усе це — марнота 
та ловлення вітру!» (Екл.1:14).

Нерідко доводиться чути, що од-
на з причин, через яку християни не 
відвідують богослужінь, не читають 
Слова Божого, не вділяють уваги 
молитовному життю, — відсутність 
часу. Якоюсь мірою можна було б 
в таких випадках зрозуміти людей, 
які не можуть звести кінці з кінцями, 
потребують великих коштів на чиєсь 
лікування і їх потрібно постійно для 

П



вересня 2001 року в США та призу-
пинила на якийсь час усю державу. 
Ця дата увійшла в історію під чор-
ним кольором, адже в цей день в 
Америці стався нечуваний терорис-
тичний акт, жертвами якого стало 
2 997 людей, які були громадяна-
ми 91 країни — у башти-близню-
ки всесвітнього торгового центру в 
Нью-Йорку врізалися два літаки під 
керуванням терористів. 

До цього американці тривалий 
час жили в цілковитій впевненості 
у своїй безпеці. Військові оборонні 
відомства, служби безпеки працю-
вали на такому рівні, що ні в кого 
не виникало думки про якусь загро-
зу. Терористичний акт, який стався, 
привернув до себе увагу всього сві-
ту. Руйнування будинків, які були 
однією з гордощів Америки, велика 
кількість жертв викликали паніку й 
тривогу в багатьох. У 70% американ-
ців була депресія, 33% жителів Нью-
Йорку отримали посттравматичний 
стресовий розлад. Окрім цього, у 
цей час спостерігався особливий на-
плив людей у храми. І пов’язано це 
було з трагедією, яка сталася. Сус-
пільство змінило свій ритм життя. 
Він уповільнився. Люди, віра в Бога 
яких чомусь охолола, ніби пробуди-
лися, вони звернули особливу увагу 
на Нього, стали більше покладатися 
на Господа, вбачати в Ньому єдиний 
захист і безпеку. Але пройшло не-
багато часу — і все повернулося на 
круги свої. 

Що говорити про Америку, як-
що більшість із нас стали свідками 
подібного в Україні. Революція Гід-
ності з 21 листопада 2013 року до 
лютого 2014 року (суспільні зміни, 
викликані спротивом політичному 
керівництву країни, яке відійшло 
від курсу на європейську інтегра-
цію), що відбулася ціною життя та 
здоров’я багатьох наших співвітчиз-
ників, початок військового конфлік-
ту на сході держави в квітні 2014 ро-
ку змусили усіх нас зупинитися. Але 
чи надовго?

Храми, доми молитви та інші 
культові споруди були переповне-
ними. Релігійність людей поступи-
лася справжній вірі в Бога. Українці 
стали шукати захисту та порятунку в 
Нього. На площах багатьох великих 
міст нашої держави просто неба від-
бувалися Богослужіння, під час мо-

лебнів люди припадали колінами 
на сиру землю чи асфальт, покло-
няючись Господу. Були сподівання, 
що стався початок духовного відро-
дження нації. Але чи це так? 

Події кінця 2013 — початку 2014 
року зупинили нас. Але за кілька 
наступних років у державі життя 
повернулося у звичний для нього 
ритм. У переважній своїй більшос-
ті наші співвітчизники й далі не за-
думуються над вірою в Бога, храми 
стали знову напівпорожніми, зло, 
неправда, вседозволеність та без-
законня набули нечуваних до цього 
масштабів. 

Характерно, що перед пророка-
ми Старого Заповіту стояло надзви-
чайно важливе завдання — зупини-
ти ізраїльтян на їхніх неправильних 
дорогах. Бог навертав народ до се-
бе. Але проходив деякий час — і ця 
проблема поверталася знову. 

У притчі про сіяча розповідаєть-
ся, що однією з причин того, що по-
чуте Слово від Бога не приносить 
плоду в нашому житті, є клопоти: 
«А між терен посіяне, — це той, хто 
слухає слово, але клопоти віку цього 
та омана багатства заглушують сло-
во, — і воно зостається без плоду» 
(Мт.13:22).

Придбання поля та волів, одру-
ження, згідно з притчею про бага-
ту вечерю, стало причиною відмови 
від запрошення Бога прийти до Ньо-
го: «І послав він свого раба часу ве-
чері сказати запрошеним: «Ідіть, бо 
вже все наготовано». І зараз усі по-
чали відмовлятися. Перший сказав 
йому: «Поле купив я, і маю потребу 
піти та оглянути його. Прошу тебе, 
— вибач мені!» А другий сказав: «Я 
купив собі п’ять пар волів, — і йду 
спробувати їх. Прошу тебе, — вибач 
мені!» І знов інший сказав: «Одру-
жився ось я, і через те я не можу 
прибути» (Лк.14:17-20). 

Навіть клопоти стосовно служін-
ня Богові можуть перетворитися в 
рутину, у якій не буде часу, щоб про-
сто побути в Його присутності, по-
спілкуватися з Ним та, врешті, почу-
ти Його. Прикладом цього є історія, 
записана в десятому розділі Єванге-
лії від Луки: «Він прийшов до одно-
го села. Одна ж жінка, Марта їй на 
ім'я, прийняла Його в дім свій. Бу-
ла ж в неї сестра, що звалась Марія; 
вона сіла в ногах у Ісуса, та й слуха-

ла слова Його. А Марта великою по-
слугою клопоталась, а спинившись, 
сказала: «Господи, чи байдуже Тобі, 
що на мене саму полишила служи-
ти сестра моя? Скажи ж їй, щоб ме-
ні помогла». Господь же промовив у 
відповідь їй: «Марто, Марто, — тур-
буєшся й журишся ти про багато чо-
го, а потрібне одне. Марія ж обрала 
найкращу частку, яка не відбереться 
від неї» (Лк.10:38-42).

Дві жінки були в присутності Іс-
уса Христа. Одна з них намагалася 
всіляко догодити Йому. Він у її домі. 
Марта Його прийняла й уся її увага 
була зосереджена на тому, аби при-
служити Господу. Вона робила все 
дуже правильно, старанно, дбайли-
во. Раділа такому почесному гостю у 
своєму домі, клопоталася великою 
послугою. Але чи це найголовніше, 
що потрібно було? Так веде себе 
значна частина християн, які дума-
ють, що Бог має потребу в чомусь. 
Вони постійно заклопотані служін-
ням Йому, навіть особливо не за-
думуючись, чи потрібно те, що вони 
роблять, Богові. 

Марта, порівнюючи свою зайня-
тість прислуговуванням Господу з 
поведінкою сестри, виражає своє 
невдоволення, як вона вважає, її 
бездіяльністю й байдужістю. 

Згадана подія — урок для бага-
тьох. Господь схвально віднісся до 
зацікавленості Марії Його повчання-
ми й назвав це найкращою часткою, 
яка не відбереться від неї. Марта ж 
турбувалась і журилася про багато 
що, але не про те, що потрібно було 
в першу чергу їй та в чому був заці-
кавлений Учитель. 

Отже, навіть клопоти щодо слу-
жіння Господу можуть викликати 
проблеми в стосунках із Ним.

Знаючи, що ізраїльтяни не зумі-
ють проявляти самовладання й по-
свячувати вдосталь часу для Госпо-
да, Бог дав їм заповідь про посвя-
чення одного з семи днів тижня для 
Господа.

Ми, як християни Нового Запо-
віту, повинні проявляти самодисци-
пліну й вириватися з круговерті зем-
них турбот і клопотів, щоб у відпо-
відні часи та пори зупинятися й піз-
навати Господа. Тому зупинімося й 
пізнаймо, що Він — Бог.

Ігор КРОЩУК



Нарада відділу жіночо-
го служіння

9 лютого 2019 року в головному 
офісі УЦХВЄ відбулася робоча зу-
стріч Ради жіночого служіння з об-
ласними відповідальними.

Розпочала її словами настанови, 
побажання й благословення заві-
дувачка Відділу жіночого служіння 
УЦХВЄ Віра Деркач. Правда, у вірту-
альному форматі. Модерувала зу-
стріч її заступник Людмила Бендус.

Поглиблювати стосунки з Богом 
заохотила Оксана Маліщук, вона 
провела семінар на тему «Віра. До-
віра. Вірність».

«В основі нашої віри лежить Сло-
во, яке сказав Бог. В основі довіри — 
особисте знання Доброго й Вірного 
Батька, Який любить нас безумов-
ною любов’ю. Вірність — це сутність 
Самого Бога, тому Він формує її в 
нас, а вона проявляється в ставлен-
ні до Нього та до людей, у словах і 

на практиці», — наголосила Оксана 
Маліщук.

Заслухали звіти обласних відпо-
відальних за минулий рік, обгово-
рили плани на майбутнє, надали по-
ради щодо посилення ефективності 
служіння жінкам в умовах суспіль-

ства, що стрімко змінюється.
Звершили багато молитов. До 

останньої молитви — подяки й дові-
ри Творцеві — сестер закликала Ри-
та Федорчук із Київщини.

Людмила Бендус

21 січня 2019 року в соціаль-
ному центрі церкви «Філадель-
фія» (м. Київ), відбулася презен-
тація підручника для учнів 7 класу 
«Християнська етика в українській 
культурі. Мир, злагода та спільна 
праця».

На представлення нового під-
ручника зібралися директори та 
вчителі столичних шкіл. Модера-
тором зустрічі стала одна з авто-
рів книги, педагог із багатолітнім 
досвідом, відмінник освіти Укра-
їни Галина Красікова (її співавто-
ри — професор Ірина Сіданіч та 
науковець Наталія Красікова). Пе-
дагоги говорили про те, наскільки 
актуальною сьогодні є підготовка 
матеріалів духовно-морального 
виховання школярів. Багато з вчи-
телів на власному досвіді переко-
нані, що не можна втрачати час, 
зволікаючи з  формуванням пра-
вильних цінностей у дітей, інакше 
можна втратити покоління.

Підтримав цю думку й старший 
єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко, 
який долучився до редагування  но-
вого підручника. У своєму звернен-
ні до педагогів він зробив наголос 
не стільки на християнській етиці, 
скільки на необхідності вивчення Бі-
блії в навчальних закладах. Адже Бі-
блія не лише відкриває історію, во-
на потужно впливає на духовно-мо-
ральне виховання.

«У Біблії є безліч уривків, які свід-
чать про її цінність. На основі пер-
шого псалму я постарався донести 
вчителям, який успіх, щастя дає Бо-
же Слово, коли ми про нього думає-
мо й на ньому будуємо наше життя, 
— сказав Михайло Степанович. — 
Про таких людей написано: «І буде 
він як дерево, посаджене біля во-
ди, що приносить свій плід вчасно, 
і листя якого не в’яне, і у всьому, що 
він не робить, досягне успіху».

Також старший єпископ навів 
приклади успішних країн, які сво-

го часу довірилися біблійним цін-
ностям — Велика Британія, Сполу-
чені Штати, Південна Корея. Там, 
де люди поставили законодавство 
на принципи Слова Божого, сус-
пільство починало прогресувати. 
Михайло Степанович висловився 
за те, щоб у школах уже з перших  
класів діти могли знайомитися з 
Книгою над книгами.

Результати презентації надих-
нули педагогів до дії. Директори 
окремих шкіл запросили Михайла 
Паночка виступити перед своїми 
педагогічними колективами.

Предмет  «Християнська ети-
ка» в школах  викладають як фа-
культатив, і вчителі роблять це 
здебільшого з власної ініціативи. 
Держава ж на такі видання (під-
ручник вийшов під грифом Мінос-
віти) виділяє надто мало коштів. 
Автори змушені були шукати бла-
годійників, готових пожертвувати 
кошти на цю справу. Перший на-
клад у 1000 екземплярів було над-
руковано на кошти УЦХВЄ.

chve.org.ua

Церква долучилася до публікації шкільного підруч-
ника з християнської етики



Тюремні капелани розглянули можливості 
душпастирської опіки 

Українська міжконфесійна християнська місія «Ду-
ховна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі», 
яка об’єднує капеланів із більшості християнських кон-
фесій України, 25-26 лютого здійснила виїзне засідан-
ня на Львівщині. Воно відбулося з участю співробітни-
ків виправних установ, працівників із виховної роботи й 
службової підготовки Адміністрації державних установ 
Львівської області.

Як розповів виконавчий директор Місії, заступник за-
відувача Відділу соціального служіння УЦХВЄ В’ячеслав 
Когут, метою засідання було розглянути шляхи та участь 
капеланів у профілактичних заходах щодо запобігання 
деформації й професійному вигоранню співробітників 
установ виконання покарань, а також  питання їхньої 
душпастирської опіки.

26 лютого в приміщенні Західного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних покарань 
та пробації Міністерства юстиції України (м. Львів) від-
бувся Круглий стіл  на тему «Душпастирська опіка різних 
категорій в’язнів».

Представники місії та місцевих церков разом із спів-
робітниками Відділу соціально-виховної і психологіч-
ної  роботи із засудженими Західного МРУ обговори-
ли оптимальні моделі взаємодії для забезпечення прав 
засуджених та осіб, утримуваних під вартою. Зокрема, 
говорили про необхідність змін інфраструктури пені-
тенціарних установ — створення достатньої кількості 
приміщень, пристосованих для індивідуальної праці з 
в’язнями. Мова йшла й про особливості опіки різних ка-
тегорій в’язнів, організацію духовно-просвітницьких за-
ходів у закладах попереднього ув’язнення та установах 
виконання покарань.

Разом із фахівцями соціально-виховної та психоло-
гічної роботи душпастирі обговорювали заходи підго-
товки до звільнення й соціальної адаптації засуджених.  

В’ячеслав Когут розповів про до-
свід реабілітації колишніх в’язнів. 
А голова Душпастирської ради при 
Міністерстві юстиції пастор Віктор 
Дудка наголосив на потребі онов-
лення образу пенітенціарного 
службовця, плеканні внутрішньої 
моральної мотивації до відпові-
дального служіння.

Наприкінці зустрічі учасники 
Круглого столу визначили головні 
напрямки взаємодії та погодили-
ся підготувати на розгляд Мініс-
терства юстиції України відповідні 
пропозиції для підзаконних актів.

Місіонери братерства під час робочої наради 
звітували про працю та оновили структуру 

Місіонерського відділу

19 лютого в Головному офісі УЦХВЄ в Києві відбула-
ся нарада Місіонерського відділу братерства (завідувач 
єпископ Микола Синюк). Служителі, відповідальні за 
служіння в областях, та керівники місій «Голос надії» і 
«Добрий Самарянин» мали гарний час для знайомства, 
обміну досвідом роботи на місіонерських полях.

На основі  звітної інформації щодо праці місіонерів 
у регіонах, перший заступник старшого єпископа Ана-
толій Козачок, звертаючись до учасників наради, зупи-
нився на кількох аспектах.  Зокрема, на його думку, не 
стратегічно розпочинати працю в селах, коли в областях 
є неохоплені районні центри.  Також він запропонував  
об’єднати інформацію про роботу різних місій у єдино-
му реєстрі та впроваджувати тематичні місяці місіонер-
ства в місцевих церквах з метою залучення місіонерів і 
їх оснащення; працювати над тематичними матеріала-
ми для служителів на тему місіонерства.

Представник місіонерської школи «Глобальне парт-

нерство» підтримав цю ідею та запропонував  запрова-
дити освітні заходи для місіонерів у областях.

Директор рівненської місії «Добрий Самарянин» 
Ростислав Боришкевич у свою чергу висловив ідею  при 
кожному обласному об’єднанні УЦХВЄ утворити облас-
ний місіонерський відділ. Звітуючи про роботу місії, він 
розповів про досвід будівництва мобільних молитовних 
будинків як чудову можливість для започаткування но-
вих церков. За його словами, зведення таких мобільних 
будинків не вимагає особливих дозволів з боку влади. 
Місія «Добрий самарянин» готова сприяти іншим слу-
жінням у виготовленні таких будинків для місіонерської 
праці. Є їх готові проекти.

Підсумовуючи результати наради, завідувач Місіо-
нерського відділу Микола Синюк констатував, що  на-
став час для створення нової структури відділу. За його 
поданням було обрано  двох заступників завідувача від-
ділу, ними стали Ростислав Боришкевич (місія «Добрий 
Самарянин») та Сергій Тарасюк (місія «Голос надії»). Се-
кретарем відділу обрано місіонера з Полтавщини Вади-
ма Корольчука.



«Ми повинні захищати українську родину, 
яка зазнала серйозних нападок», —  

Михайло Паночко учасникам 
IV Всеукраїнського форуму сім’ї

За підсумками 2018 року, в Україні чисельність насе-
лення зменшилась на 250 тис. осіб. Щоденно в Украї-
ні народжується біля 900 чоловік, але помирає більше 
1600 чоловік. Це означає, що щоденно Україна втрачає 
близько 700 громадян.

За роки незалежності кількість українських дітей 
зменшилася вдвічі (з 14 млн до 7 млн). Рівень розлу-
чень стабільно високий і становить понад 60%, більше 
4 млн дітей зростає без батька, а близько 25% дітей ви-
ховуються в проблемних сім’ях (алкоголь, наркоманія, 
насильство й т. ін.).  До цих проблем варто додати ще 
трудову міграцію, а також міграцію студентів на на-
вчання тощо.

На фоні страшної статистики смертності та розлу-
чень, важкої економічної ситуації та зменшення наро-
джуваності проти української сім’ї розгорнулася справ-
жня війна!

З метою продовжити розпочату роботу щодо захисту 
сімейних цінностей, а також щоб сформувати потужний 
просімейний фронт України, сімейний рух України за 
підтримки Всеукраїнської Ради Церков і релігійних ор-
ганізацій, Міжфракційного депутатського об’єднання 
«За духовність, моральність та здоров’я України» 1 бе-
резня 2019 року в «Українському домі» було проведе-
но Всеукраїнський форум сім’ї.

Мета Форуму — привернення уваги до проблем 
сім’ї та дітей в Україні, консолідація зусиль представни-
ків органів влади й громадськості для захисту ціннос-
тей української сім’ї та формування державної сімейної 
політики, заснованої на українських традиційних цін-
ностях.

У Форумі взяв участь Президент України, урядовці, 
парламентарі, науковці, журналісти, освітяни, пред-
ставники громадськості, органи влади та органи місце-
вого самоврядування, релігійні організації, батьківські 
комітети, просімейні, дитячі й молодіжні організації 
з усіх областей України, а також гості зі США, Ірландії, 
Литви, Латвії.

За словами організаторів, на заході були присутні 
близько 1000 делегатів. Серед них окреме місце за-
ймали сімейні активісти, учасники громадських органі-
зацій, які захищають батьківство, материнство, дитин-
ство.

Особливими гостями на Форумі була сім’я Ковале-
вичів із Рівненщини (с. Глинне Рокитнівського р-ну), яка 
відома тим, що цьогоріч у них народилася 19-та дити-
ни. Тож сім’я Ковалевичів — одна з найбільших сімей 
в Україні. Батько 11 дочок і вісьмох синів зазначив, що 
діти — це подарунок неба, і закликав не боятися наро-
джувати дітей.

До слова був запрошений старший єпископ УЦХВЄ 
Михайло Паночко. Він наголосив про необхідність час-

тіше звертати увагу на Священне Писання — лист, який 
написаний Небесним Батьком і адресований усім лю-
дям.

«Український народ протягом багаторічної історії 
ввібрав у свою культуру кращі моральні й християн-
ські цінності, які стали основою для побудови міцної 
й щасливої родини, яка завжди була основною цінніс-
тю наших батьків і прадідів. Однак сьогодні ми пови-
нні захищати українську родину, яка зазнала серйозних 
нападок протягом останнього десятиліття. І в цьому 
об’єдналися навіть політики перед виборами. У той же 
час різні деструктивні сили активізувалися й використо-
вують усі можливості, щоб зруйнувати українські сімей-
ні й духовні традиції, нав’язуючи аморальні цінності», 
— зазначив Павло Унгурян, народний депутат України, 
координатор Національного сімейного руху. 

Звучала сумна статистика. У рейтингах країн із най-
стрімкішим скороченням працездатного населення 
Україна посіла перше місце, а за показниками старін-
ня — 29 місце в світі. Скорочення населення стає для 
нашої країни одним із основних факторів, що загрожує 
не просто національній безпеці, а й самому існуванню 
нашої нації.

Секретар Ради національної безпеки та оборони 
Олександр Турчинов на Всеукраїнському форумі сім’ї 
виступив проти «сотні гендерів» у законодавстві й за 
побудову України на вічних євангельських цінностях. 
Він вказав, що для збереження України та українського 
народу від руйнації та деморалізації є лише один істо-
ричний досвід — будувати країну на вічних євангель-
ських цінностях. «Лише цей крок є єдиним можливим 
для величі та процвітання», — вказав секретар РНБО. 
Олександр Турчинов підкреслив, що сім’я — це союз 
чоловіка й жінки, й спроба підмінити в українському за-
конодавстві ті «споконвічні дві статі сотнями вигаданих 
гендерів» — «це порушення Конституції, християнської 
моралі та є наступом на традиційні для нашої країни 
цінності».

Тема сім’ї об’єднала діаметрально різних за погля-
дами людей. Про подолання демографічної кризи, про 
важливість сім’ї й необхідність формування ефективної 
сімейної політики говорили також міністр юстиції Пав-
ло Петренко, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, го-
лови депутатських фракцій Верховної Ради Юлія Тим-
ошенко, Олег Березюк, Максим Бурбака та інші.

На Форумі розробляли глобальну стратегію сімей-
ного руху, а також пройшли пленарні засідання та ро-
бота за тематичними секціями: освітні програми, по-
тенціал церков у питанні захисту сімейних цінностей, 
праця в медіапросторі, громадська та політична робо-
та та батьківство. Закінчився захід о 17 год. Результа-
том Форуму стала резолюція, у якій учасники Всеукра-
їнського форуму сім’ї відмітили природну суть шлюбу й 
сім’ї — законного союзу чоловіка й жінки, які народжу-
ють і виховують дітей.

Олександр ГЕНІШ
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