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Тема номера

Географія щастя
Якщо ви хочете мати щасливе життя, вам потрібно бути 

прив’язаним до мети, а не до людей чи до речей. 
Альберт Ейнштейн

Якось, їдучи в автомобілі на роботу, прислухався до радіопередачі, 
яка саме звучала в ефірі. Ведучі, відштовхнувшись від опублікованого 
нещодавно Індексу щастя, запросили у студію експертів та спробували 
подискутувати на тему щастя. Мені не вдалося прослухати усієї переда-
чі, але тема, як кажуть, «зачепила».

Найбільше вразило те, що в цьому Індексі щастя (Міжнародний ін-
декс щастя, що  відображає добробут людей та стан навколишнього се-

редовища в різних країнах світу, був запропонова-
ний New Economics Foundation) Україна у 2019 році 
посіла 133 місце серед 156 країн. Це було більше ніж 
дивно. Зрозуміло, що не можна вважати цей рейтинг 
стовідсотково об’єктивним, але те, що більшість кра-
їн Африки чи Латинської Америки, яких ми вважаємо 
бідними та неблагополучними, опинилися далеко 
попереду нашої країни багато про що говорить. Про 
що саме? Я довго думав над цим. Пізніше читав ко-
ментарі щодо цього рейтингу, у яких спеціалісти не 
погоджувалися з методами проведення досліджен-
ня. Але це не пояснювало до кінця рейтингову «не-
щасність» України. 

Хтось скаже, що в нас війна. Але ж той самий Із-
раїль, який постійно воює проти сусідів, живе на по-
роховій бочці — на 13 місці. У нас малі зарплати, ко-
рупція, злочинність? Але Мексика, Гватемала, Узбе-
кистан чомусь у перших десятках. Тоді чому ж? Може 
тому, що в нас неправильне розуміння щастя? 

Ось так зустрічає своїх гостей місто 
Щастя, що на Луганщині. У цій назві — гірка 
іронія, всеукраїнський біль та розбиті надії 

на щастя. До 2014 року на цій стелі був напис 
«ЩАСТЯ починається звідси». Нині він зафар-

бований, а сам в’їздний знак покалічений 
кулями та осколками від снарядів…



Чим вимірюють щастя?
І ось тут ми підходимо що най-

більш важкого запитання: «А що ж 
таке щастя? За якими параметрами 
його вимірювати?» Може, тоді ми 
зрозуміємо чому бездомний індус, 
який живе в нетрях Калькути, щас-
ливіший за українця, який роками 
працює в Західній Європі, щоб до-
будувати, а потім утримувати свій 
триповерховий будинок із кам’яним 
муром.

Як же пояснюють це поняття 
словники? Вікіпедія каже, що «щас-
тя — це психоемоційний стан ціл-
ковитого задоволення життям, від-
чуття глибокого вдоволення та без-
межної радості. На думку американ-
ського психолога Абрахама Маслоу, 
сутністю щастя є задоволення по-
треб. Маслоу вважає, що люди ма-
ють п'ять рівнів потреб: фізіологічні 
потреби (голод, спрага, сон); потре-
би безпеки; потреби спілкування й 
любові; потреба в повазі; потреба 
самореалізації. Щаслива людина — 
це людина, у якої задоволені всі по-
треби». Запам’ятаймо це пояснен-
ня, воно допоможе в наших розду-
мах.

Словникове пояснення чітке та 
зрозуміле, от тільки в житті далеко 
не завжди все так просто, як у слов-
никах. Ті самі визначення різні люди 
по-різному трактують. «Щастя — це 
задоволення фізіологічних потреб». 
Для когось — це поїсти хоча б раз на 
день каші з куснем хліба, для іншого 
— відбивна з мармурової яловичи-
ни за 5000 доларів за порцію. «Щас-
тя — це задоволення потреб безпе-
ки». Для немовляти — це тепло ма-
теринських обіймів, для мільйонера 
— озброєна до зубів охорона. Отже, 
це поняття дуже суб’єктивне та су-
перечливе. 

Нерідко ми чуємо про випадки 
самогубства. І якщо хтось вкорочує 
собі віку через безвихідь або в ал-
когольному чи наркотичному дур-
мані, це ще якось можна зрозуміти. 
Але дивним є той факт, що останні 
десятиліття різко збільшилася кіль-
кість самогубств серед багатих та 
відомих людей, яким, здавалося б, 
нічого не бракує і які живуть зде-
більшого (от парадокс!) саме в кра-
їнах, де найвищий індекс щастя. Ви-
ходить, Абрахам Маслоу не все вра-
хував?..

Сорочка щасливої людини
Однак є люди справді щасли-

ві. І їх робить такими не просто за-
доволення перерахованих потреб, 
а те, як вони до них ставляться. Бо 
можна поставити таку високу план-
ку щастя, що за все життя так і не по-
долаєш її. 

Згадаймо Книгу Еклезіяста, у 
якій премудрий Соломон описує, 
як він намагався на практиці знайти 
сенс життя, сенс щастя. Маючи вла-
ду та можливості, він перепробував 
усе, що тільки може бути доступ-
ним людині: «вином оживляв своє 
тіло», «поставив для себе доми», 
«задля себе садив виноградники, 
запровадив садки», «наробив ста-
вів», «набував рабів та невільниць, 
худобу велику та худобу дрібну», 
«назбирав срібла та золота, і скар-
бів царів та провінцій», «завів співа-
ків та співачок», «і всякі приємнощі 
людських синів, жінок наложниць», 
«звеличувавсь усе більше та біль-
ше…» Але результати експерименту 
виявилися гіркими та песимістични-
ми: «Коли я звернувся до всіх своїх 
чинів, що їх поробили були мої ру-
ки, і до труду, що я потрудився був, 
роблячи, й ось усе це марнота та 
ловлення вітру, і немає під сонцем 
нічого корисного!...» (Ек.2:11).

І як тут не згадати відому східну 
притчу про могутнього та багатого 
царя. Було в нього все, про що тіль-
ки може мріяти людина: палац, ба-
гатство, влада, здоров'я,  дружина 
і діти, сотні слуг. Усі його найменші 
бажання миттєво виконувалися, але 
це не приносило йому радості. По-
хмурий сидів він на троні, намагаю-
чись зрозуміти, звідки така незадо-
воленість. І ось одного разу зрозу-
мів: у нього немає щастя. Викликав-
ши придворного лікаря, сказав:

— Зроби мене щасливим — і я 
тебе озолочу. 

Лікар розгубився: «Що робити? 
Як можна зробити когось щасли-
вим, адже щастя — це внутрішній 
стан! Але цар збожеволів, і з ним 
краще не жартувати».

— Я повинен подумати, владико, 
— відповів лікар, — заглянути в ста-
родавні трактати. 

Він думав всю ніч, переглянув 
безліч книг, але в медичній літера-
турі нічого не повідомлялося про 
щастя. Завдання було важким і він 

зовсім зневірився. Зрештою, під ра-
нок знайшов рішення. Усе дуже про-
сто!

— Ваша величносте, — сказав 
він, — потрібно знайти сорочку щас-
ливої людини і носити її, тоді у вас 
буде щастя.

Почувши це, цар дуже зрадів: 
такий простий засіб! Він покликав 
першого міністра й велів йому:

— Знайди щасливу людину, ві-
зьми в неї сорочку й принеси мені. 
Та швидше!

…Не буду переповідати довгі та 
марні пошуки першого міністра. До 
кого б не підходив, усі були неза-
доволені своїм становищем, навіть 
найбагатші та наймогутніші. Наре-
шті хтось сказав йому: «Отам, біля 
річки, у старій хатині живе бідний 
чоловік з купою дітей. Він важко 
працює, але завжди ходить усміхне-
ний і щовечора після роботи грає на 
порозі хатини на флейті, а діти йо-
му співають. Зрадів царедворець, 
знайшов щасливця й запропонував 
йому за великі гроші викупити його 
сорочку.

— Вибачте ваша величносте, — 
промовив бідак. — Я не можу про-
дати вам своєї сорочки, бо… її в ме-
не просто немає…»

Щастя в калюжі
Кажуть, батькові не завжди мож-

на довіряти наглядати за дітьми. Бо 
біля них він сам нерідко стає дити-
ною. 

Біля моєї хати після дощу час-
то з’являлася глибоченька калю-
жа. Вулиця тупикова, закінчується 
залізничним насипом, тому вода 
збиралася там і довго не зникала. 
Якось після грози я вийшов з дітьми 
на прогулянку. Біля калюжі вже зі-
бралися сусідські діти і намагали-
ся палицями виміряти її глибину. 
Мої двійнята, яким тоді було років 
з п’ять, також тупцювали біля во-
ди. Може, усе пройшло б без при-
год, якби дружина з подвір’я не гук-
нула: «Дивися ж там за ними, щоб у 
воду не лізли». Це була підказка до 
дії. Я побіг до хати, узяв відеокаме-
ру і попросив дітей поміряти калю-
жу. Спочатку вони обережно ходили 
біля берега, але коли в чоботи раз-
другий хлюпнуло води, вже нічого 
їх не стримувало. Сказати, що вони 
були мокрі з ніг до голови, нічого не 



сказати. Усі табу були зняті, калюжа 
кипіла під ногами й руками малечі. 
Крик та вереск на всю вулицю. Бруд-
ні та мокрі вони гасали по калюжі з 
таким захопленням, що не описати. 
На подвір’я ледве йшли під тягарем 
мокрих штанців та води в чоботях. 
Але як світилися від щастя їхні об-
личчя! Фіналом стала лекція дружи-
ни на тему правильного виховання 
дітей та слухняності, під час якої ді-
ти з блаженною усмішкою ділови-
то знімали чоботи й виливали з них 
брудну воду…

Христос сказав: «Будьте як діти». 
Хто-хто, а діти уміють радіти та на-
солоджуватися щастям. Навіть якщо 
це калюжа. Навіть якщо це дешева 
іграшка. Їхні почуття ще не спотво-
ренні оманливим розумінням щас-
тя, його штучними замінниками. Для 
них прогулянка калюжею цінніша за 
дорогий одяг, а власноруч зробле-
на халабуда наприкінці городу — за 
мармурові сходи вітальні. Вони зна-
ють, що таке справжнє щастя. Коли 
ж ми стаємо старшими, прагматизм 
життя нав’язує нам його спотворене 
розуміння. І ми все життя женемося 
за ним, як за примарним синім пта-
хом, намагаючись стати щасливими 
то в багатстві, то в професії, то про-
сто у задоволені бажань…

«Не надо нам счастья земного…»
Ще за моєї молодості в євангель-

ських церквах була популярною піс-
ня: «Не надо нам счастья земно-
го, не вечно оно будет длится. Ду-
ша, преклоняясь пред Богом, же-
лает Ему молиться. Порой тяжело 
бывает, но где бы я в жизни не был, 
душа моя твердо знает — стремить-
ся ей нужно в небо!»

Основна думка цієї пісні зрозумі-
ла: тут, у земному житті, ми не зна-
йдемо щастя, воно лише у небі, в Бо-
жій присутності, і саме цією думкою 
ми повинні жити. А в подорожі зем-
ною дорогою щастям може бути ли-
ше служіння Богові та, знову ж таки, 
думка про небо.

Я також щиро співав цю пісню, 
сприймаючи вкладений у неї зміст 
без сумнівів. Але останнім часом 
засумнівався в безапеляційності її 
тверджень.

Парадокс, але нерідко між тим, 
що ми співаємо та проповідуємо на 
богослужінні, і тим, що сповідуємо 

в житті, є суттєва різниця. Ми на-
тхненно проголошуємо піснею, що 
«не надо нам счастья земного», — і 
разом з тим послідовно та наполе-
гливо намагаємося бути щасливи-
ми в житті згідно з земними мірка-
ми. Скажіть, бути здоровим — це 
щастя? Так! Жити в достатку, маючи 
хліб та до хліба? Так! Мати хорошу 
сім’ю, де мир та злагода? Коли діти 
ростуть здоровими та слухняними, 
здобувають освіту і мають хорошу 
роботу? Коли ти любиш і тебе лю-
блять? Коли ти живеш під мирним 
небом і не знаєш війни? Коли ти мо-
жеш здійснити свої прості, а іноді й 
складніші мрії? Так, це щастя! Зви-
чайне, просте щастя, на яке має пра-
во кожна людина. І нікому не спаде 
на думку звинувачувати того, хто 
прагне такого щастя й шукає його. 
Чи не для цього Творець і створив 
людину, щоб вона жила та насоло-
джувалася простими земними ра-
дощами? «І поблагословив їх Бог, і 
сказав Бог до них: Плодіться й роз-
множуйтеся, і наповнюйте землю, 
оволодійте нею…» (1М.1:28). Земля 
була створена для щастя людини!

Правда, наші праотці внесли не-
приємні корективи у Божий задум. 
Через неслухняність Богові, їхнє 
щастя дало велику тріщину. І най-
страшніше те, що вони втратили 
щастя спілкуватися з Небесним От-
цем. З того часу людство в пошуках 
щастя. З одного боку, ми маємо по-
вне право назвати щастям здійснен-
ня всіх перерахованих бажань, з ін-
шого — відчувати його неповноцін-
ність, якесь відчуття незадоволення, 
про що говорив Соломон. Чому ж? 
Чи не тому, що попри забезпечення 
отих п’яти базових потреб, ми під-
свідомо відчуваємо велику потребу 
в Богові? Бо ж той Самий Бог, який 
заклав у нас потребу бути щасливи-
ми в задоволені фізичних, земних 
утіх, заклав і спрагу спілкування з 
Ним. Тому ми маємо право казати, 
що справжнє щастя — це поєднан-
ня земних і духовних потреб. Тому, 
вважаю, неправильно було б так 
безапеляційно казати, що «не треба 
нам щастя земного». Бо ж Творець, 
як добрий Батько, хоче бачити нас 
усміхненими та щасливими не лише 
на небесах, але й на тимчасовій зем-
ній дорозі. На землі, яку Він для нас 
і створив. 

Радійте!
«Радійте в Господі завсіди, і зно-

ву кажу: радійте!» (Фил.4:4). Ці сло-
ва належать людині, яку здебільшо-
го зображають як худого змореного 
аскета з обличчям, на якому немає 
жодних емоцій, як на знаменитій 
картині Ель Греко. Але я не можу 
уяви ти апостола Павла саме таким, 
не можу уявити, як він з таким піс-
ним обличчям звертається до май-
бутніх поколінь із оптимістичним: 
«Радійте!» Причому неодноразово. 
Радість — це зовнішній, видимий 
прояв щастя. Радісну людину легко 
визначити — чи то за виразом об-
личчя, чи то за поведінкою. Безпе-
речно, Павло був щасливою, радіс-
ною людиною. Справді? Служитель, 
який казав про себе: «Я був більш 
у працях, у ранах над міру, частіш 
у в'язницях, часто при смерті, п'ять 
раз я прийняв був по сорок ударів 
без одного, тричі киями бито мене, 
один раз мене каменували, тричі 
розбивсь корабель, ніч і день я про-
був у глибочині морській; у мандрів-
ках я часто бував, бував у небезпеках 
на річках, у небезпеках розбійничих, 
у небезпеках свого народу, у небез-
пеках поган, у небезпеках по містах, 
у небезпеках на пустині, у небезпе-
ках на морі, у небезпеках між брата-
ми фальшивими, у виснажуванні та 
в праці, часто в недосипанні, у голо-
ді й спразі, часто в пості, у холоді та 
в наготі…» (2Кор.11:23-27). Чи мож-
на бути щасливим, радісним в таких 
ситуаціях? Виявляється — можна! 
І секрет тут простий. У 3-му розділі 
Послання до филип’ян апостол го-
ворить про пріоритети, якими керу-
вався в житті. Перед ним в молодос-
ті відкривалося щасливе майбутнє. 
Але коли Савл по-справжньому зу-
стрівся з Христом, у нього з’явилася 
нова мета, якій він присвятив усе 
життя. «Браття, я себе не вважаю, 
що я досягнув. Та тільки, забуваючи 
те, що позаду, і спішачи до того, що 
попереду, я женусь до мети за наго-
родою високого поклику Божого в 
Христі Ісусі» (Фил.3:13-14). 

У Павла було покликання до слу-
жіння Богові. І це робило його щас-
ливим. Він знав, що таке земне щас-
тя. «Але те, що для мене було за 
надбання, — писав він, — те ради 
Христа я за втрату вважав. Тож усе я 
вважаю за втрату ради переважного 



пізнання Христа Ісуса, мого Господа, 
що я ради Нього відмовився всього, і 
вважаю все за сміття, щоб придбати 
Христа» (Фил.3:7-8).

Апостол не відкидає прагнення 
людини до земного щастя. Павло 
у своїх посланнях говорить не тіль-
ки про духовні речі, він дає чисто 
практичні поради щодо одруження, 
сімейного життя, стосунків між ра-
бами та панами, навіть щодо фізич-
ного здоров’я. Він турбується про фі-
нансові потреби церков та віруючих, 
які з певних причин мають у чомусь 
нестачу. Він хоче, щоб християни, 
наскільки це можливо, були щасли-
вими і з погляду чисто земних мір-
кувань.  Але червоною ниткою через 
його повчання проходить думка про 
щастя слідування за Христом. Він хо-
че показати, у тому числі через ста-
розавітне служіння, що Ісус — Син 
Божий, Який прийшов на землю, 
щоб із двох половинок розбитого 
в Едемі щастя скласти цілісний діа-
мант щастя земного, хоча й тимчасо-
вого, вираженого в задоволені емо-
ційно-фізичних потреб і небесного, 
вираженого потребою спілкуватися 
з Творцем. Людина, що пережила 
радість зустрічі з Богом, отримує від-
чуття повного щастя.

Історія християнства знає сотні, 
а то й ти тисячі імен героїв віри, які, 
проходячи через важкі життєві ситу-
ації чи навіть страждання, були щас-
ливими та радісними. 

Прив’язані до мети
Згадайте про ваші земні миті щас-

тя. Ви мріяли про вступ до універси-
тету. Довго готувалися, пережива-
ли — і нарешті мрія здійснилася! Ви 
щасливі! Але так триває недовго. Бу-
денність навчання не завжди асоці-
юється зі щастям. Перед вами інша 
мрія — після закінчення вузу зна-
йти хорошу роботу. Знайшли! Нове 
щастя, яке з часом так само стає бу-
денністю. І знову нові мрії, пошуки 
щастя. Одружилися. Купили буди-
нок, автомобіль. З’їздили у відпуст-
ку на море. Це все маленькі елемен-
ти щастя, яке, на жаль, триває лише 
якийсь час. І коли до нього звикає-
мо, перестає бути щастям.

Отут ми приходимо до цікавого 
висновку: щастя — це коли ми ста-
вимо якусь ціль і наполегливо йде-
мо до неї. Це згуртовує наші сили, 

здібності, загартовує і наповнює 
життя смислом. Для студента — це 
навчання, для закоханих — створен-
ня сім’ї, для митця — творити нову 
музику, картини, вірші, для матері 
— дати крила доньці та синові. Лю-
дина, яка прив’язана до благородної 
мети, щаслива вже від думки, що ко-
лись досягне цілі, і блаженна, коли її 
досягає. 

У християнина, окрім чисто зем-
них миттєвостей щастя, на які він 
має повне право, є найбільш висока 
ціль — досягнути неба. Він вже щас-
ливий тим, що через особисту зу-
стріч з Богом через Ісуса Христа част-
ково досягнув мети: відродив загу-
блене в Едемі спілкування з Богом. 
Кажу частково, бо життя в тілі ще об-
межує повне злиття з Творцем. Але 
ми живемо вірою та надією на здій-
снення і цієї мрії. Тому християнин 

приречений жити радісно та щас-
ливо. «Бо для мене життя то Хрис-
тос, а смерть то надбання, — сказав 
якось апостол Павло. — А коли жит-
тя в тілі — то для мене плід діла, то 
не знаю, що вибрати. Тягнуть мене 
одне й друге, хоч я маю бажання по-
мерти та бути з Христом, бо це зна-
чно ліпше. А щоб полишатися в тілі, 
то це потрібніш ради вас» (Фил.1:21-
24). Апостол умів бути щасливим у 
жертовному служінні Богові та лю-
дям. Ще більше щастя чекало йо-
го попереду. Висока мета додавала 
йому сил та оптимізму. І тому він міг 
отак прямо посеред глибокодухов-
них теологічних роздумів несподіва-
но вигукнути до читачів: «Радійте!» 
І — будьте щасливими!

Юрій ВАВРИНЮК

Щастя

Найбільше щастя — віддавати.
Тоді ти сам, немов ріка,
Що прагне землю напувати
І русла висохлі шука.

Небесні води наповняють
Твої високі береги,
До моря хвилі направляють,
Дають їм сили і снаги.

І плинуть стомлено від моря
З живих джерел черпати знов,
Щоб хтось у найсухішу пору
В тобі живий потік знайшов.

Пізнавши щонайбільше щастя,
Себе у жертву ти віддав,
Воно тому безумством здасться,
Хто Бога серцем не пізнав.

Ти присвятив життя Христові,
Щоб хресний шлях із Ним пройти,
І світло Божої любові
В море людське донести.

Лідія Вудвуд



Відкладене щастя
Завтра не настане…

Уже місяць біля мого ліжка лежить книга із замудрою назвою «Про-
крастинація». Єдина користь від неї у тому, що вся моя сім’я запам’ятала 
значення цього слова та жартує, що моя прокрастинація не дає мені 
можливості прочитати «Прокрастинацію». Ну, половину я все ж осилила, 
а далі йдуть практичні поради, які слід впроваджувати в життя. А то вже 
складніше, то — відповідальність… Хай навіть перед самим собою.

Сам термін «прокрастинація» означає схильність людини відкладати 
неприємні завдання на потім. Люди, яким це властиве, часто відклада-
ють виконання завдань, перекладають відповідальність на інших, пра-
цюють хаотично, без плану або лише під натхненням чи в останню се-
кунду. 

От і я відкладаю читання книги на потім, очікуючи якогось кращого 
моменту, коли зрештою зможу втілити ці поради в життя. Я переконана 
— завтра це зможу! А сьогодні…

Сьогодні не найкращий час для цього. 
Сьогодні я втомлена. 
Сьогодні маю безліч справ. 
Сьогодні надто схвильована.
І, на жаль, ці «сьогодні» з безліччю відмовок та виправдань часто три-

вають тижнями, а то й місяцями. І єдине, що тішить нас: «А от завтра…» 
Завтра я почну правильно харчуватися.
Завтра я почну чітко планувати свій день.
Завтра я впорядкую своє молитовне життя.
Завтра я буду вчасно виконувати всю роботу.
Завтра я більше уваги приділятиму дітям…
Але це примарне завтра так і не настає. І не настане. Бо, як висловився 

хтось із мудрих: «Завтра не настане, поки ти не почнеш жити сьогодні».

В очікуванні кращого моменту
От закінчу школу (університет) — і почнеться справжнє життя, справ-

жнє щастя…
От одружуся… Збудую свій дім… Куплю автомобіль… Побуваю в різних 

країнах…
От син навчиться сам ходити або говорити, або їсти… От піде в школу… 

Ну ще — підлітковий вік мине…
Такі слова я часто й чула, і промовляла сама. Безліч різних причин 

можна знайти, щоб оправдати нинішні життєві труднощі й негаразди, че-
рез які ми завжди втомлені й засмучені.

У психології така поведінка отримала назву «синдром відкладеного 
життя». Це стан, коли людина живе не сьогоднішнім, а мрією про май-
бутнє. Це не вважається психічним порушенням, проте, як стверджують 
учені, може привести до депресивного стану, особливо коли нічого не 
робиться, щоб омріяне зрештою настало.

У певний період для мене вершиною «мрії» було — от вийду на пен-
сію! Проте, спостерігаючи за життям пенсіонерів, я зрозуміла, що, на-
певно, дарма. Ті з них, які постійно працювали й метушилися, все одно 
знаходять, де працювати й метушитися. Ті, які депресивно скиглили про 
свою непотрібність у молодому віці, так само скиглять про свою одино-
кість. А тут ще хвороби, обмеженість у силах і коштах, турботи про дітей, 
внуків… Та яке там життя, тут би швидше «відмучитися»…

Одного разу, йдучи з дітьми парком, звернула увагу на дідуся, який 
сидів на лавочці. Як я зрозуміла, він не міг самостійно рухатися. У сонячні 
дні рідні виводили його в парк. Проте він сидів, ніби не помічаючи нічо-
го довкола, на межі між двома світами — тлінним і вічним. Його очі бу-



ли якимись порожніми й сумними-
сумними. Я потім ще не раз поміча-
ла його на тій лавочці й не раз ду-
мала: «Не хотіла б я такими очима 
дивитися у вічність… Що треба для 
того, щоб мої очі сяяли й тоді, коли 
душа переходитиме від одного світу 
в інший?»

«Хто мене визволить від тіла цієї 
смерти?»

Звісно, багато можна було б роз-
мірковувати про природу щастя й 
шляхи його досягнення. Проте, як-
що попросити християнина назвати 
асоціації зі словом «щастя», у цьому 
переліку обов’язково знайдемо сло-
во «Небо» або «Царство Небесне». 
І це, безумовно, дуже точна асо-
ціація, бо як інакше можна назва-
ти життя, коли «Бог кожну сльозу з 
очей зітре, і не буде вже смерти. Ані 
смутку, ані крику, ані болю вже не 
буде» і Сам Бог житиме зі Своїм на-
родом у вічних оселях (див. Об.21).

Ця надія окриляє нас і дає сили 
рухатися через труднощі, біль, сльо-
зи й смерть, із якими ми стикаємося 
в земному житті. Проте, як не ди вно, 
іноді ця надія, чи точніше її непра-
вильне сприйняття, робить лю дей 
нещасними. Інколи, захопив шись 
мрією про краще небесне життя, 
люди перестають помічати ті щасли-
ві моменти, які відбуваються довко-
ла них. І перестають радіти. І пере-
стають мріяти про будь-що, обмеж-
ившись сумним вигуком апостола 
Павла: «Хто мене визволить від ті-
ла цієї смерти?», забуваючи про йо-
го оптимістичне: «А Богові дяка, що 
Він Господом нашим Ісусом Христом 
перемогу нам дав».

Не знаю чому, але серед людей, 
які не відвідують церкву, я бачу біль-
ше усміхнених і радісних, чую більше 
оптимістичних настроїв. І мені зда-
ється, що це помічаю не лише я. Моя 
подруга одного разу схвильовано по-
ділилася зі мною: «Знаєш, сьогодні 
мене запитали, що то за сердиті жін-
ки в хустках ходять у той молитов-
ний, що біля вас». Від цих слів у мене 
просто побігли мурашки по шкірі. Хто 
ж, як не ми, християни, має випромі-
нювати радість та оптимізм?

Для мене причиною життєрадіс-
ного настрою є відчуття, усвідом-
лення Божої присутності поруч зі 
мною, яке опирається на віру в Божі 

обітниці: «Не покину! Не залишу! Я 
поруч!» Коли дивлюся на людей, які 
не мають цієї віри, просто дивую-
ся: що є джерелом їхньої радості? І 
приходжу до висновку, що, усвідом-
люючи короткість свого життя, во-
ни намагаються не думати про це, 
а хочуть взяти найкраще з кожного 
дня (я маю на увазі не всіх, а тих, хто 
вміє радіти). Вони живуть тепер і за-
раз. Ми ж, християни, вірячи в без-
межність свого існування, відклада-
ємо своє життя на потім. І прожива-
ємо сірі будні в сподіванні захоплю-
ючої вічності в Божій присутності.

Небо — в серці
Живучи мрією про Небо, іноді 

ми упускаємо думку, що Бог з нами 
вже тепер.

Основну ідею проповідей Ісуса 
Христа, яку перейняли Його учні, 
можна сформулювати так: «Збули-
ся часи — і Царство Боже наблизи-
лося» (Мр.1:5). Христос та Його учні 
так часто говорили про це Царство, 
що одного разу «фарисеї спитали 
Його (Христа), коли Царство Божеє 
прийде». Він їм відповів так: «Цар-
ство Боже не прийде помітно, і не 
скажуть: Ось тут, або: Там. Бо Божеє 
Царство всередині вас!» (Лк.17:20-
21). Не десь-колись, а вже тут, на 
землі, серед журби, переслідувань, 
хвороб…

Розкриваючи природу Божо-
го Царства, апостол Павло трохи 
згодом напише: «Бо Царство Бо-
же не пожива й питво, але правед-
ність, і мир, і радість у Дусі Святім» 
(Рим.14:17). А про те, що ці риси Бо-
жого Царства повинні реально про-
являтися в житті християнина, свід-
чать його слова, написані далі: «Хто 
цим служить Христові, той Богові 
милий і шанований поміж людь-
ми».

Тож ми, хто пізнав Господа, жи-
вемо в Царстві Небесному вже тут, 
на землі. І не треба відкладати жит-
тя на потім. Кожного дня треба зна-
ходити привід для радості. І не лише 
в середині свого серця пильнувати 
про радість та мир, а зовні виявля-
ти їх.

Журналіст та біограф Еміль Люд-
віг (виходець із єврейської родини, 
який у свідомому віці прийняв хрис-
тиянство) сказав: «Не небо дарує 
щастя, а сама людина готує його со-

бі... Хто не носить його в собі, марно 
шукатиме його по всьому світу».

Інколи відчуття Божої благодаті 
та Його опіки щодо нас формує хиб-
не ставлення до власного життя — 
відчуття, що від нас нічого не зале-
жить. Проте ніде в Писанні не ска-
зано: «Я дам вам Царство Небесне», 
але не раз знаходимо заклики: «Шу-
кайте Царства Божого! Шукайте то-
го, що вгорі! Шукайте Господа!»

Ісус — це джерело справжньо-
го життя і щастя. І коли Він житиме 
в нашому серці — у ньому буде па-
нувати Його Царство з праведністю, 
миром і радістю.

 
Ціна щастя

Життєвий шлях християнина — 
іти за Христом. Стаючи на цей шлях, 
ми не раз чуємо підбадьорення на 
зразок: «Твоє життя зміниться на 
краще! Бог дасть тобі все, чого ти 
побажаєш». Проте реальність свід-
чить про інше: навернення не за-
вжди полегшує життя, іноді — на-
впаки. Та й повеління Ісуса «взяти 
свій хрест» й «погубити свою душу» 
аж ніяк не свідчать про легкий шлях. 
Христос не давав своїм учням мар-
них обіцянок. Він казав: «Страждан-
ня зазнаєте в світі, але будьте від-
важні: Я світ переміг!» Але разом із 
тим Він вказав на запоруку щастя та 
впевненості: «Я вам розповів, щоб 
мали ви мир у Мені» (Ів.16:33), «бо 
ж ярмо Моє любе, а тягар Мій лег-
кий!» (Мт.11:30).

Отже, щастя — це не те, що бу-
де завтра, а те, що сьогодні маєш у 
Христі.

Щастя — це не те, що відчуваєш, 
а те, що не завтра, а вже сьогодні 
бачиш очима віри, вдивляючись у 
невидиме.

Щастя — це не те, що маєш, а те, 
як ставишся до того, що в тебе є.

Щастя — це не момент, не пері-
од, не час (який, можливо, колись 
настане). Щастя — це шлях, яким 
ідеш уже сьогодні. Це труднощі, які 
формують досвідченість віри й тер-
пеливість. Це успіхи й перемоги — 
які окрилюють і надихають. Це Бо-
жа присутність, яка робить яснішим 
погляд віри. Це Царство Боже — яке 
«всередині вас», не завтра, не ко-
лись, а сьогодні.

Ольга МІЦЕВСЬКА



Неправедний суддя й бідна вдова

Про соціальну несправедливість
Уявіть собі середньостатистич-

ного безсовісного чиновника-бюро-
крата-хабарника. Хоча навіщо уяв-
ляти? Просто зайдіть у першу-ліпшу 
адміністративну будівлю й сфото-
графуйте його. А тепер уявіть вдо-
ву воїна АТО, яка, намагаючись до-
битися соціальних пільг, обходить 
кабінети вищезгаданих чиновників, 
і, нарешті, натрапляє на суддю, від 
якого залежить рішення її справи. 
Але він, як на біду, ще запекліший 
корупціонер, ніж усі його колеги ра-
зом узяті — давно втратив усякий 
сором перед Богом і людьми. Отже, 
без грошей тут нічого не доб’єшся. 
А звідки гроші у вдови? Правильно 
— нізвідки. Якби мала гроші, не ви-
бивала б собі отих нещасних пільг. 
Що ж може зробити проста людина 
в такій ситуації? Або махнути рукою, 
або ж робити хоч щось — цілими 
днями сидіти під кабінетом, час від 
часу брати його штурмом, а ще кра-

ще — додати до цього голодування 
і, як наслідок, резонанс у засобах 
масової інформації…

От ми й відтворили притчу Ісуса 
Христа на сучасний лад. На жаль, 
сьогодні вона виглядає не менш ак-
туальною. В Євангелії від Луки напи-
сано так: «І Він розповів їм і притчу 
про те, що треба молитися завжди, 
і не занепадати духом, говорячи: У 
місті якомусь суддя був один, що 
Бога не боявся, і людей не соромив-
ся. У тому ж місті вдова перебувала, 
що до нього ходила й казала: Обо-
рони мене від мого супротивника! 
Але він довгий час не хотів. А зго-
дом сказав сам до себе: Хоч і Бога 
я не боюся, і людей не соромлюся, 
але через те, що вдовиця оця доку-
чає мені, то візьму в оборону її, щоб 
вона без кінця не ходила, і не доку-
чала мені. І промовив Господь: Чи 
чуєте, що говорить суддя цей непра-
ведний? А чи ж Бог в оборону не ві-
зьме обраних Своїх, що голосять до 

Нього день і ніч, хоч і бариться Він 
щодо них? Кажу вам, що Він їм не-
забаром подасть оборону! Та Син 
Людський, як прийде, чи Він на зем-
лі знайде віру?..» (Лк.18:1-8).

У контексті розмови про кінець 
світу й усі супутні страхіття прозвуча-
ла ця повчальна оповідь Ісуса Хрис-
та. Вона була адресована людям, 
які проходять випробування. Навіть 
при поверховому прочитанні відра-
зу впадає в око суть притчі — зціпи-
ти зуби, надокучати, не здаватися, 
аж поки не досягнеш мети! Власне, 
ця ідея, тільки дещо іншими слова-
ми, закладена ще в імпровізованій 
анотації Луки: «треба молитися за-
вжди, і не занепадати духом». Про-
поную поки що тримати в пам’яті ці 
слова, щоб детальніше розглянути 
їх у другій половині статті. А почати 
хочу з причин і наслідків. Чому Іс-
ус Христос навів саме цей приклад? 
Що хотів ним сказати? І як це стосу-
ється нашого практичного життя? 

Притча про щастя



Забігаючи наперед, скажу, що ця іс-
торія є, по суті, притчею про щастя, 
про те, як насолоджуватися життям 
в усіх його проявах.

З пункту А — в пункт В
Насамперед хочу висловити обу-

рення: не раз чув на власні вуха, 
як у неправедному судді вбачають 
алюзію на Бога. Яким тоді Бог по-
стає в уяві слухачів? Тираном, Який 
хоче — дає, хоче — не дає, у Якого 
потрібно випрошувати, перед Яким 
необхідно принижуватися, щоб за-
служити поблажливий жест? Але ж 
ні! Прочитаймо уважно — Ісус про-
тиставляє Бога й суддю: якщо на-
віть суддя — негідник, байдужий до 
людських проблем, змилосердився, 
то хіба Бог, Який до смерті полюбив 
людей, не почує їхніх молитов?! Та й 
уся Євангелія свідчить: Бог допома-
гає не тому, що люди це якось «за-
служили», «вимолили», а тому, що 
любить їх! Крапка. Знак оклику!

«Бо кожен, хто просить одер-
жує, хто шукає, знаходить, а тому, 
хто стукає, відчинять. І котрий з вас, 
батьків, як син хліба проситиме, по-
дасть йому каменя? Або, як проси-
тиме риби, замість риби подасть йо-
му гадину? Або, як яйця він проси-
тиме, дасть йому скорпіона? Отож, 
коли ви, бувши злі, потрапите добрі 
дари своїм дітям давати, скільки ж 
більше Небесний Отець подасть Ду-
ха Святого всім тим, хто проситиме в 
Нього?» (Лк.11:10-13).

А тепер запитання: хіба для все-
могутнього Бога становить пробле-
му відповісти на всі без винятку мо-
литви абсолютно всіх людей прямо 
зараз? Як пальцями клацнути! Чому 
ж Він цього не зробить? Чому «ба-
риться щодо них»? Він що, справ-
ді знущається, змушуючи роками 
молитися, плакати, страждати? Ко-
ли я когось люблю, чи не відповім 
відразу на його прохання? І так, і ні. 
Уявіть, що до вас підійшла трирічна 
дитина й попросила ніж. Дасте? А 
телефон за 500$? А сірники?

Знаєте в чому проблема, на мою 
думку? У випробуваннях ми має-
мо певну ціль. А Бог має Свою ціль. 
Справа в тому, що вони найчастіше 
не збігаються! Яка мета людини, 
що переживає проблему, страждає 
від втрати, мучиться від хвороби? 
Звісно — отримати відповідь! Ме-

та ж Господа зовсім інша — зміни-
ти характер, виховати віру. Ісус го-
ворить про «оборону обраних Сво-
їх, що голосять до Нього день і ніч» 
ніби між іншим, як про щось, що не 
становить проблеми. Натомість — 
загострює увагу на основному для 
Нього: «чи Він на землі знайде ві-
ру?» Усе досить просто: наша мета 
— оборона, Божа мета — віра.

Кожен період нашого життя мож-
на порівняти з біговою доріжкою, у 
кінці якої — жаданий фініш. Для ко-
гось — це успіх у певній справі, для 
когось — зцілення від хвороби, для 
когось — заступництво за ближніх. 
До цієї мети веде довгий шлях бо-
ротьби, злетів і падінь. Шлях, який 
нам так хочеться оминути, знайти 
шпаринку, таємний прохід... Ідеаль-
но, якби Бог просто підняв і переста-
вив нас із точки А в точку В, зі старту 
— відразу на фініш, який і є для нас 
найважливішим. Але Бог дивиться 
зовсім з іншої точки зору. Для Нього 
найважливішим є сам шлях, на яко-
му ми гартуємося, змінюємося, рос-
темо. І без нього решта — не має 
змісту.

Мені здається, що причина люд-
ського невдоволення, відсутнос-
ті щастя якраз криється в конфлікті 
між цими двома підходами. Секрет 
ось у чому: коли Бог досягає Своєї 
мети, разом із нею здійснюється й 
наша. Коли здаємо екзамен на «ві-
ру», автоматично приходить «обо-
рона»! А що, коли з цього почати? 
Що, як відразу закласти в основу 
молитви Божу мету, а не власну? 
Що, як прийняти шлях боротьби й 
навчитися отримувати від нього за-
доволення? Можливо, тоді він сут-
тєво скоротиться, а щасливим буде 
кожен день життя, а не тільки мо-
мент подолання фінішної позна-
чки?

Яскравим втіленням цього прин-
ципу може стати для нас життя Йо-
ва. Очевидно, Бог послав йому ви-
пробування не просто так. Це шлях, 
на якому Йов мав набагато глибше 
пізнати Бога. І коли Творець досяг-
нув мети, коли чоловік промовив: 
«Тільки послухом уха я чув був про 
Тебе, а тепер моє око ось бачить Те-
бе» (Йов.42:5), — саме тоді «авто-
матично» все стало на свої місця й 
прийшло бажане вибавлення.

Тепер, коли ми зазирнули у влас-

ні й Божі мотиви, повернімося до 
тих двох важливих порад, які Ісус 
Христос залишив для всіх, хто в до-
розі.

Егоїстична молитва
Перша порада — «завжди мо-

литися». Вибачте, що поставлю ба-
нальне запитання: що для вас мо-
литва? Або по-іншому: що займає 
більшу частину вашої молитви? Був 
момент, коли я усвідомив, що 90% 
моєї молитви — це «допоможи», 
«благослови», «зціли» і т. ін. Чи схо-
же це на стосунки? Якщо так, то які? 
Це стосунки з другом, який дзво-
нить тільки тоді, коли потрібно по-
зичити гроші й не приходить, щоб 
просто поспілкуватися, вислухати. 
Чи хотіли б ви мати такого друга?

Те саме можна сказати про піст. 
Божого Сина запитали: «Чому учні 
Іванові та фарисейські постять, а 
учні Твої не постять? Ісус же про-
мовив до них: Хіба постити можуть 
гості весільні, поки з ними ще є мо-
лодий? Доки мають вони молодого 
з собою, то постити не можуть. Але 
прийдуть ті дні, коли заберуть мо-
лодого від них, то й постити будуть 
вони за тих днів» (Мк.2:19-20). Най-
частіше, коли люди постять — вони 
тримають у центрі уваги предмет 
свого прохання. З Ісусових слів вихо-
дить, що піст — це потребувати са-
мого Молодого, а не дарів від Мо-
лодого. Коли Він поруч — не потріб-
но переживати про улов риби, про 
хвору тещу, про їжу в пустелі… Коли 
Він поруч — усе інше автоматично 
поповнюється, «бо знає Отець ваш, 
чого потребуєте, ще раніше за ваше 

Кожен період нашого життя 
можна порівняти з біговою 

доріжкою, у кінці якої — жа-
даний фініш.  Ідеально, якби 

Бог просто підняв і переста-
вив нас із точки А в точку В, зі 

старту — відразу на фініш, який 
і є для нас найважливішим. 

Але Бог дивиться зовсім з 
іншої точки зору. Для Нього 

найважливішим є сам шлях, 
на якому ми гартуємося, 

змінюємося, ростемо. І без ньо-
го решта — не має змісту.



прохання!» (Мт.6:8). Але все це — 
не основне! Основне — Він поруч.

Фразу «чи знайде віру на землі?» 
можна переформулювати так: «чи 
будуть на землі стосунки з Богом?» 
Адже часто люди згадують про 
Творця лише тоді, коли стикнуться із 
справді великою проблемою, — ко-
ли вже не можуть допомогти лікарі, 
впливові родичі, багаті друзі. Хоча б 
так звернуть на Нього увагу....

Але як прекрасно, коли прихо-
дить «день злий», а ти дружиш із 
Богом. І приходиш до Нього не зі 
словами: «Катастрофа! Рятуй!», а, 
як завжди, просто поспілкувати-
ся. Тоді Він Сам запитує: «Як у тебе 
справи?» — і вирішує проблему на-
віть до твого прохання. Якось я пе-
режив такий момент. Одного ран-
ку прокинувся дуже здивованим. 
Напередодні ввечері ледве дійшов 
додому через гострий біль у нозі — 
розтягнув сухожилля. Урешті на но-
гу не тільки не міг стати — вона бо-
ліла навіть тоді, коли до неї не тор-
кався. Уночі кілька разів прокидався 
від болю. Утратив усяку надію по-
трапити на роботу. А вранці не по-
вірив — нога зовсім не боліла! Якби 
не легке тепло в суглобі, то подумав 
би, що це все мені просто наснило-
ся. Я ж навіть не просив Господа за 
зцілення... Мабуть, це і є дружба, 
коли говорити не потрібно... «Прав-
дивий друг любить за всякого ча-
су, в недолі ж він робиться братом» 
(Пр.17:17).

«Шукайте ж найперш Царства 
Божого й правди Його, а все це вам 
додасться» (Мт.6:33), — каже Гос-
подь. Тому що «все це» — не про-
блема для Нього. Проблема — коли 
люди забувають про Царство Боже й 
живуть лише земними цінностями. 
Іноді ми стаємо схожими на дітей, 
які захоплюються різними іграшка-
ми: «Хочу ще це, хочу ще те…» Тоді 
Бог не є центром нашої свідомості, 
і ми зосереджені не на Ньому, а на 
тому, що хочемо від Нього отрима-
ти. Для нас реальність — земля. Бог 
хоче, щоб для нас стали не меншою 
реальністю — небеса. Це і є віра!

Рецепт щастя
Друга порада Ісуса Христа — «не 

занепадати духом». Іншими слова-
ми — не сумувати. А значить — ра-
діти життю, бути щасливим. Ще од-

не банальне питання: що для вас 
— щастя? Чи можете прямо зараз 
назвати три речі, які заважають вам 
бути щасливими? «От якби ще оце, 
оце й оце…» Поширена ілюзія: щас-
тя настане саме в той момент, коли 
вирішу всі проблеми й отримаю всі 
«іграшки», які так хотілося б мати. 
Тобто — коли отримаю «оборону». 
Коли нарешті доберуся до «фінішу». 
Так і біжить людина все життя за 
примарними міражами, які все від-
даляються і віддаляються від неї…

Але щастя може прийти значно 
раніше — коли осягнемо «віру». Ко-
ли навчимося отримувати задово-
лення від самої дороги до мети. Це і 
є — справжнє щасливе життя: 

«Не в спокої щастя я шукав
І не в марноті життєвих справ,
Насолоду маю в боротьбі:
Вічне джерело моє в Тобі!»
Згадую досить тривалий період 

у житті, коли мені страшенного дис-
комфорту завдавала одна хвороба. 
Вона не була надто серйозною, але 
постійно давала про себе знати. А 
найгірше — ні лікарі, ні ліки не до-
помагали. Тоді я працював в Одесь-
кій області. Одного вечора мені 
вчергове потрібно було пройти піш-
ки значну відстань від місця прожи-
вання до дому молитви. І ось я іду 
дорогою й жалію себе... Ця хвороба 
в моїх очах роздулася до розмірів 
Всесвіту. Здалося, що важко знайти 
людину, яка страждає сильніше за 
мене. Я — найбільш нещасна люди-
на на землі! На додачу чомусь ста-
ли згадуватися безліч інших дрібних 
проблем — усе сплуталось в один 
суцільний клубок нещасть… Я став 
молитися й просити Бога допомог-
ти. Але замість чудесного зцілення 
тіла Він став зціляти розум. Неспо-
дівано для мене самого думки змі-
нили напрямок — згадалося безліч 
позитивних моментів, радощів, пе-
реваг. Я усвідомив, скільки відпо-
відей на молитву вже отримав від 
Бога. А основне — я з Богом, що ще 
потрібно?! Навіть, якщо все забра-
ти: здоров’я, майно — то в мене все 
одно буде Він! Раптом відчув, що я 
— найщасливіша людина на землі! 
Який контраст — і це все за якихось 
20 хвилин… Що трапилося? У той 
вечір Бог навчив мене перемикати 
увагу з «оборони» на «віру»! Піс-
ля того я ще досить довго хворів, та 

майже перестав це помічати. А по-
тім болячка зникла якось сама со-
бою…

Ви не замислювалися над тим, 
що легше — помолитися й відразу 
отримати, чи довіряти Богу, незва-
жаючи навіть на відсутність відпо-
віді? Ось три реальні життєві випад-
ки, про які розповіли люди, знайомі 
мені особисто. Один пастор розпо-
вів, що в юності приймав хрещення 
з новонаверненою дівчиною, яка 
мала хворобу спини. Вона дуже мо-
лилася за зцілення і, коли заходи-
ла в воду, сказала: «Господи, я ві-
рю, що вийду на берег здоровою!» 
Але здоров’я не повернулося. І вона 
відійшла від Бога… Наступний при-
клад стосується хлопця, якого в ди-
тинстві спіткала рідкісна хвороба 
суглоба, внаслідок якої мусив пе-
ресуватися на милицях. Лікарі про-
гнозували, що він ніколи не зможе 
ходити й працювати. Хлопець три 
роки щиро молився, і одного дня 
здивовані медики констатували: 
знімок хворої ноги неможливо від-
різнити від знімка здорової. Тепер 
він — активний служитель. І третій: 
дідусь мого друга захворів на рак. 
Хоча й сам, і церква гаряче молили-
ся — він помер. Та, незважаючи на 
відсутність відповіді, до останнього 
дня посвячено служив Богу. Господь 
має Свою мету. Іноді Він відповідає, 
іноді відповідає не відразу, іноді не 
відповідає взагалі. Але кінцевий ре-
зультат життєвого «забігу», як і емо-
ційний стан по дорозі до «фінішу», 
залежить від нашого реагування, 
яке у свою чергу залежить від того, 
у якій системі цінностей живемо — 
зосереджені на отриманні відпові-
дей чи на побудові стосунків.

На завершення хочу згадати гору 
Фавор — місце, де учням настільки 
сподобалося, де вони були настіль-
ки щасливими, що не хотіли звідти 
нікуди йти. Це не було місце, де ви-
конувалися бажання, лежали гори 
золота чи вирішувалися всі пробле-
ми. Це було місце Божої присутнос-
ті. Виходить, Господь — це все, що 
потрібно людині для щастя. Адже 
«Хто має Сина, той має життя; хто не 
має Сина Божого, той не має життя» 
(1Iв.5:12).

Дмитро ДОВБУШ



Приятель скаржиться:
— Слухай, мені сорок років. Зранку в мене мігрень, 

вечорами — болить спина. На очах окуляри, на зубах ко-
ронки, у взутті ортопедичні устілки. Без таблетки з дому 
не вийдеш, без крему на пляжі не позасмагаєш, без сну 
взагалі не жилець. Але я ж, начебто, здорова людина!

— Ну так, — кажу. — Ти і є здорова людина. Так ви-
глядає здоров’я. Тому що хвороба виглядає зовсім не 
так.

Або от:
— Працюєш без кінця, гроші витрачаєш виключно на 

дітей. Харчуєшся вдома, не в ресторанах, носиш звичай-
ний одяг, розслабляєшся на дивані. За доходами впев-
нено входиш в середній клас і навіть подекуди з нього 
виходиш. Чому ж у підсумку в тебе накопичень — раз на 
рік, вигорнувши все з кишень, відвезти родину до най-
ближчого озера? Ти ж, начебто, багатий…

— Ну так, саме так і виглядає багатство. Бідність ви-
глядає не так.

— У мене ж прекрасні діти! Чому ж вони неслухняні, 
галасливі, не генії в математиці, і в кімнаті у них постій-
ний безлад?

— Все просто: так і поводяться прекрасні діти. Важкі 
діти поводяться зовсім інакше.

Так виглядає щастя
…А ось ще:
— Я ж, начебто, швидкий! Чому ж все у мене займає 

стільки часу? Будь-які процеси, зміни? Та й саме усві-
домлення?

— Все просто: «стільки часу» — це і є «швидко». По-
вільно — це набагато довше.

— А як же життя? Воно ж коротке, виходить?
— Ні. Воно довге. Дуже довге: сімдесят, вісімдесят 

років. І за них ти встигнеш те, що встигнеш. Так і вигля-
дає довге життя. Коротке життя — це зовсім інше.

Їду після роботи повз парк, де щовечора алейкою 
шкандибають двоє стареньких. Я їх знаю років двад-
цять — вони були гарні, наскільки гарними бувають не-
молоді люди. Вони були веселими, бойовими, їздили за 
кордон, сміялися з моїх жартів. Зараз нібито зменшили-
ся вдвічі. Бабуся — згорбилася, дідусь — спирається на 
милиці. Мене не впізнали. Волочать ноги — три кроки 
за п’ять хвилин.

Так виглядає щастя. Нещастя виглядає не так.

Вікторія РЕЙЧЕР, 
психотерапевт, Текоа



Підтримувати романтичні сто-
сунки в різні періоди часу  — це не-
проста робота. І саме тому добре 
час від часу ставити собі питання 
про те, кому ви більше присвячені: 
подружньому партнерові чи своїм 
дітям? І відповідь на це запитання 
буде безпомилковим показником 
вашої любові.

Це актуально для багатьох, про 
це запитують постійно. Та що там 
казати — немало людей довго шу-
кають  всередині себе відповідь на 
це запитання. Або навіть кілька за-
питань: чому часто батьки чекають 
від дітей повернення якогось боргу? 
Чи винні діти щось своїм батькам? І 
якщо так, то що, скільки та яким чи-
ном потрібно віддавати? А якщо ні, 
то що робити? Ігнорувати ці прохан-
ня?

Хочеться сказати насамперед 
про те, як нам самим такими не ста-
ти (адже батьків і їх позицію вже не 
зміниш, та й нема чого). Спробуймо 
в цьому розібратися.

Чому ж так відбувається, чому 
батьки чекають від дітей повернен-

ня якогось боргу? На підставі чого? 
Чому стільки переживань через це 
в батьків і почуття провини в дітей? 
Де закралася помилка й неспра-
ведливість? Хто й кому винен? І чи 
винен взагалі? Коли хтось комусь 
щось винен, це означає, що в сто-
сунках порушено баланс. Тобто тіль-
ки один із них щось давав, і тільки 
один щось брав. Згодом накопичив-
ся борг, і в першої людини всере-
дині відчуття, що її обдурили й ви-
користали – усе забрали й нічого не 
віддали. Я не буду розглядати ситуа-
цію, коли перший віддавав другому 
багато років безкорисливо. У цьо-
му світі безкорисливості практично 
не буває. Навіть у стосунках батьків 
і дітей. Бо батьки у своїй турботі про 
дітей тримають у розумі як мінімум 
склянку води, яку дитина все-таки 
повинна принести. Чекають і тур-
боти в немочі, і фінансової допомо-
ги, і що їх будуть слухатися, і що ді-
ти будуть жити так, як хочуть вони, і 
приводів для гордості й вихваляння, 
і уваги — і багато чого чекають. На-
віть якщо явно про це не говорять. 

Але на підставі чого?
Батьки дійсно дуже багато вкла-

дають у дітей – час, нерви, гроші, 
здоров’я, сили протягом довгих ро-
ків. Їм часто доводиться відсунути 
свої бажання на другий план — за-
ради дитини. Робити те, чого не хо-
четься, — знову ж заради неї. Від 
чогось відмовлятися, чимось жерт-
вувати – як мінімум своїм власним 
сном протягом декількох років. Хто 
сказав, що бути батьками легко й 
просто?

Ось проходять роки, і раптом, 
або й постійно, дитина чує прозорі 
натяки або прямі вказівки, що саме і 
як вона винна батькам. Але наскіль-
ки це правомірно й обґрунтовано? 
Чи справді вона щось винна? І звід-
ки виникає це відчуття несправед-
ливості? Батьки переживають, то-
му що їхнє батьківство здалося для 
них самих величезною безумовною 
жертвою. Одностороннім проце-
сом, що не дає ніяких бонусів і ра-
дощів. Двадцять років мучилися й 
тепер чекають, що має якось вина-
городитися це все неподобство. Во-
ни дуже багато віддавали й нічого 
не отримували. Зовсім нічого.

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

Закінчення, початок у № 1,2019



Повинна ж бути справедливість! 
Але чи це так? Ні. Цей світ справед-
ливий у багатьох речах. Діти на-
справді дуже багато дають батькам. 
Точніше — Бог дає нам через дітей 
стільки всього! Навіть не описа-
ти словами. Їхні обійми, зізнання в 
любові, смішні слова, перші кроки, 
танці й пісні… Навіть просто вигляд 
маленького сонного ангела — на-
стільки милими Господь їх створив!

Перші п’ять років життя з дити-
ни виходить стільки щастя, що воно 
притягує дорослих як магніт. Далі 
теж багато різних бонусів, хоч і в де-
що меншій концентрації. Тобто че-
рез дітей Бог дає батькам так само 
дуже багато, причому такого, що за 
гроші не купиш і на дорозі не зна-
йдеш. І все чесно, все компенсуєть-
ся — батьки працюють, Господь їх 
винагороджує. Відразу ж, цієї ж ми-
ті. Ти ніч не спав, а тобі вранці — по-
смішку, прогулянки й нові навички. 
Але для того, щоб отримувати всі ці 
бонуси — треба бути з дітьми поруч. 
І мати сили й бажання цим насоло-
джуватися, що теж важливо. Треба 
бачити ці всі дари, бути вдячними 
за них. Саме поки діти маленькі — 
з них щастя випромінюється просто 
так, кожну хвилину. Те, як вони пах-
нуть, сміються, кричать, ображають-
ся, люблять, дружать, пізнають світ 
— це все не може не тішити любля-
че серце батьків. Щастя в нашому 
серці — це і є нагорода за працю.

Але тоді чому батьки відчувають, 
що їм хтось щось винен? Тому що їх 
не було поруч із дітьми, і ці всі бо-
нуси й радощі отримав хтось інший 
— бабуся, нянька чи вихователька 
в дитячому садочку (хоча вихова-
телька, напевно, теж це проігнору-
вала). Батькам ніколи було дихати 
запахом дитячих маківок і обіймати 
їх посеред ночі. Потрібно ж працю-
вати, реалізовуватися. Потрібно ку-
дись бігти, діти не втечуть, подума-
єш, малюк! З ним не поговориш, не 
обговориш день, він начебто нічого 
не розуміє, йому все одно, хто його 
гойдає й годує.

Стосунки з немовлятами часто 
не вписуються в наше розуміння 
стосунків — які там, тільки поми-
ти-погодувати-вкласти спати. У нас 
бракує часу милуватися сонними ді-
тьми, утома така сильна, що можна 
тільки впасти десь в іншій кімнаті. 

Немає часу вивчати з ними коників 
та квіточки. Немає сил на те, щоб 
разом малювати, ліпити, співати. Усі 
сили залишаються в офісі. Але на-
віть якщо мама не працює, швидше 
за все їй теж не до цих дивних «бо-
нусів» і дрібниць. Це ж якась дурни-
ця, марна трата дорогоцінного часу 
(як і на саму себе), а їй треба вдо-
ма прибрати, їжу приготувати, на 
гурток дитину відвезти, в магазин 
піти. Вона ж не може лежати з ним 
поруч і базікати його незрозумілою 
мовою, це ж немудро. Немає ніяких 
сил і зовсім немає часу на те, щоб 
просто заглянути йому в очі й видих-
нути всю напругу.

І якщо ми біжимо у справах, то 
йти треба швидко, а не зупинятися 
біля кожного камінчика. Хоча фізич-
но мама поруч, усі ці бонуси стрім-
ко пролітають повз неї. І часто в не-
працюючої мами до дітей претензій 
ще більше — вона ж пожертвувала 
заради них навіть своєю самореа-
лізацією, так що потенційний раху-
нок буде ще більшим. Так хочеться 
іноді зупинити якусь збігану маму з 
кам’яним обличчям: «Зупинись, ма-
мо, найбільше диво поруч! І воно не 
може чекати! Воно росте щохвили-
ни й дарує тобі стільки чудес і щастя, 
а ти пропускаєш це все повз уваги! 
Ти, майструючи дуже важливий піс-
ковий замок, не помічаєш у піску зо-
лотих крупинок!»

Так само часто доводиться зупи-
нятися самому, коли раптом знахо-
дяться більш важливі справи, ніж 
почитати книгу дитині, погратися з 
нею або просто полежати поруч із 
сонним дивом. А куди це я зібрав-
ся? І навіщо? Може, краще дозво-
лити щастю проникнути в моє сер-
це вже зараз і розтопити його? У 
результаті цього всього ми отриму-
ємо таку ситуацію, що люди працю-
вали багато років, працювали до-
сить важко, а їхню чесно зароблену 
зарплату видавали в іншому місці 
якимось іншим людям. А все тому, 
що саме вони були там, де потрібно.

Наприклад, поки мама й тато 
щосили трудяться, щоб виплатити 
кредит за свій величезний будинок 
і заплатити за послуги няньки, сама 
нянька відчуває щастя, вона насоло-
джується життям у цьому будинку з 
цими дітьми (немало доводилося 
бачити таких щасливих нянь). А мо-

же бути й таке, що ці всі радощі не 
отримував ніхто — нікому вони  не 
були потрібні, а через багато років 
і сама дитина повірила, що нічого 
цікавого й гарного в ній немає. При 
цьому людині, яка працювала важ-
ко й довго, через двадцять років усе 
ж хочеться зарплати — відразу за всі 
роки! І вона вимагає  у тих, заради 
кого й мучилася. А від кого ж іще? 
Але не дають. Ось і залишається не-
вдоволення, почуття обману й зра-
ди…

Але чия проблема, якщо ми самі 
не приходимо по свою батьківську 
«зарплату» кожен Божий день? Хто 
винен, що ми забуваємо, що в світі 
все пройде, а діти будуть маленьки-
ми лише один раз? Хто несе відпо-
відальність за те, що кар’єра й само-
реалізація для нас важливіші за ди-
тячі голівоньки й розмови з ними? 
Хто платить за наше рішення, коли 
ми готові віддати своїх дітей до са-
дочків, ясел, нянькам, бабусям за-
ради якихось досягнень, втрачаючи 
з ними зв’язок і втрачаючи все те, 
що так щедро дає нам через малю-
ків Господь? Марно чекати повер-
нення боргу від дорослих дітей. Во-
ни не зможуть дати того, чого ви хо-
чете, тому що вони вже дуже багато 
дали вам, хоч ви й не взяли того. Ді-
ти повертають борг не батькам, во-
ни віддають те ж саме своїм дітям, і 
в цьому мудрість життя. І «пити со-
ки» з дорослих дітей — значить тим 
самим обдирати власних онуків, як 
це не сумно.

«Вибач, мамо, я нічим не можу 
тобі допомогти. Те, що я винна то-
бі, я віддам своїм дітям. Тобі я гото-
ва дати вдячність, повагу, необхідну 
турботу в разі, якщо це потрібно. І 
все. Більше нічим не можу допомог-
ти. Навіть якщо дуже захочу».

Це єдине, що може сказати до-
росла дитина своїм батькам, які очі-
кують повернення боргу. Звичайно, 
вона може кинути всі сили, усе жит-
тя, відмовляючись від свого майбут-
нього, вкладаючи не у своїх дітей, 
а в батьків. Тільки задоволення від 
цього ні в однієї зі сторін не буде.

Ми не винні нічого своїм бать-
кам безпосередньо. Ми винні сво-
їм дітям. Ось він — наш борг. Стати 
батьками й передати все далі. Від-
дати всю силу роду вперед, нічого 
не залишаючи позаду. Так само й 



наші діти нічого не винні нам. Вони 
навіть не повинні жити так, як ми хо-
чемо, і бути щасливими так, як ми 
це бачимо.

Наша єдина заплата за все — по-
вага й подяка. За все, що було зро-
блено, як це було зроблено і в яко-
му обсязі. Повага, як батьки себе не 
поводили б, які почуття не виклика-
ли б у нас. Повага до тих, через ко-
го наші душі прийшли в цей світ, хто 
дбав про нас у дні найбільшої без-
порадності та вразливості, хто лю-
бив нас, як умів і як міг — з усіх своїх 
душевних сил. Звичайно, на нас ле-
жить відповідальність за останні ро-
ки життя наших батьків, коли вони 
самі про себе подбати не можуть. 
Це навіть не борг, це просто по-
людськи. Зробити все, що можливо, 
щоб допомогти батькам одужати, 
полегшити їм побут і дні немочі. Як-
що ми не можемо сидіти з хворим 
батьком поруч, найняти йому хоро-
шу доглядальницю, знайти хорошу 
лікарню, де будуть належно догля-

дати, згідно з можливостями про-
відувати, приділяти увагу.

А ще добре б допомогти їм «пра-
вильно залишити це тіло». Тобто до-
помогти їм підготуватися до пере-
ходу, читаючи книги, спілкуючись з 
духовними людьми. Але це не борг. 
Це само собою зрозуміло, якщо ми 
зберегли в собі щось людське.

Більше нічого діти нам не винні. 
І ми не винні своїм батькам. Тільки 
повага й вдячність — безпосеред-
ньо. І передача найціннішого далі. 
Дати своїм дітям не менше, ніж ми 
самі отримали. А краще — дати на-
віть більше, особливо любові, при-
йняття й ніжності.

Тож, щоб у старості не стояти з 
простягнутою рукою біля будинку 
дітей, вимагаючи виплат, вчіться на-
солоджуватися вже сьогодні тим, 
що вам так щедро дається згори.

Обіймайте їх, грайтеся з ними, 
смійтеся разом, нюхайте їхні голів-
ки, базікайте ні про що, нікуди не 
поспішаючи, валяйтеся в ліжку, спі-

вайте, танцюйте, разом відкривайте 
цей світ — хіба мало різних можли-
востей для того, щоб разом з дітьми 
відчувати щастя!

І тоді труднощі не здаватимуть-
ся такими важкими. І робота мами 
– такою невдячною й важкою. Поду-
маєш, безсонна ніч: притискаєш до 
себе маленьке тіло янголятка, яке 
так смачно пахне, воно кладе на те-
бе свою пухку ручку — і життя відра-
зу простішає. Хоч трішки. Або навіть 
не трішки.

Дайте вашим дітям змогу жити 
й дихати. Тоді вони зможуть рости 
й розвиватися так, як їм відведено 
Богом. Наша роль, як батьків, про-
ста: вчасно поливати, не заступати 
їм сонця, оберігати від шкідників. А 
далі дитина, як квітка, сама впора-
ється й проявить усе найкраще, що 
в ній згори закладено.

Матеріал наданий 
Сімейним служінням УЦХВЄ 

в Тернопільській області

Привели до мене якось дівчин-
ку, з якою, за словами мами, ніхто 
не дружить. Ніде! Дві школи зміни-
ли, десяток гуртків і секцій, навіть 
місце проживання змінювали. До-
чку вона невпинно втішає тим, що 
не дружать з нею «погані діти». А 
от наступного разу (якого за рахун-
ком?) обов’язково з’являться «хоро-
ші діти», які будуть з нею дружити й 
цінувати.

Дівчинка настільки вірить ма-
мі, у її зручну версію, що ображе-
на на весь світ — чому так довго не 
з’являються оті «хороші»?

Сидить навпроти мене, копилить 
губи, сльози на очах…

Я підсідаю ближче, беру її за ру-
ки, і тихо питаю:

— А як ти зрозуміла, що з тобою 
ніхто не дружить? Тебе відштовху-
ють? Не відповідають на твої вітан-
ня?..

Дівчинка здивовано відповідає:
— Ні… Я сиджу і до мене ніхто не 

підходить ...

— Змушена тебе засмутити, 
— посміхаюся я, — але друзі не 
з’являться…

— Чому? — сльози пішли в хід.
— Тому що ти не знаєш головно-

го правила дружби.
— Знаю! — кричить дівчинка.
— Просвіти! — прошу я.
— Коли дружать, то всі зі мною 

діляться, всюди мене запрошують, 
все мені розповідають, і люблять 
мене…

— А що робиш ти?
— А я ходжу з ними.
— Гідна нагорода. За такою по-

винна черга вишикуватися… А як-
що без жартів, то скажи: чи вмієш ти 
щиро цікавитися життям інших? Ну, 
хай не однокласників. Розкажи ме-
ні, що любить твоя мама? Що її за-
смучує? Чи питаєш ти її про те, як во-
на себе почуває? Чим їй можна до-
помогти?

— А я не повинна! Мені лише 10! 
— вибухає вона.

— Тобі вже 10, — спокійно від-

повідаю я. І ми починаємо вчитися 
дружбі…

Дівчинка, звичайно ж, не винна. 
Таких, як вона, зараз немало. І все 
це — через наш батьківський діто-
центризм, коли ми й думки не до-
пускаємо про те, що дитину з пелю-
шок можна вчити не тільки брати, 
але й віддавати… 

Кожен дитсадок або молодша 
школа, за моїми спостереженнями 
— це з’їзд маленьких царів, яких не 
навчили відчувати інтерес ні до ко-
го, крім себе самих. Махровий его-
центризм повсюди — я не перебіль-
шую!

Ми змалечку дмухаємо на них, 
а вони згодом бачать в нас виключ-
но виконавців своїх бажань. І один 
в одному — теж. Тому й дружити не 
вміють: похваляться ґаджетами — і 
розходяться по кутках.

Ми виховуємо їх так, немов готу-
ємо до престолу, а не до реального 
життя в світі людей. І цей процес по-
трібно зупинити. Пора вчити їх єди-
ній умові всіх якісних відносин — 
від дружби до любові — взаємності.

Давно пора, шановні...

Лілія ГРАД

Чому діти не вміють 
дружити?



— Звідки у вас з’явилося бажан-
ня взяти прийомних дітей?

Федір: Наша церква регулярно 
отримувала від альянсу «Україна 
без сиріт» інформацію про кількість 
сиріт в Україні. І в якийсь момент 
поставили перед собою питання: 
«А яку участь у цьому можемо взя-
ти ми?»

Спочатку вирішили просто збу-
дувати приміщення для сиріт при 
церкві. Серед віруючих були до-
бровольці, які мали бажання в цьо-
му допомагати. Готуючи приміщен-
ня, ми вивчали специфіку роботи 
з дітьми-сиротами, знайомилися з 
людьми, які мають досвід такої пра-
ці, їздили на конференції… Зрештою 
зрозуміли, що узаконити заклад як 
сиротинець — неможливо, над-
то високі вимоги. Єдиний варіант 

— дитячий будинок сімейного ти-
пу. Тоді ми оголосили в церкві: від-
гукніться, хто хоче прийняти у свою 
сім’ю дітей і служити їм. Молилися, 
постили. Але не могли знайти бажа-
ючих.

Якось поїхали на конференцію 
в Ковель, яку проводили баптисти. 
Там традиційно — нові люди розпо-
відають про себе. Дійшла черга до 
нас. Кажемо: «Ось підготували вже 
приміщення, шукаємо сім’ю…» І нас 
стали запитувати: «А чому не ви?» 
На той час щодо себе ми навіть не 
думали. І це змусило замислитися.

Тетяна: Я серйозно не сприй-
няла тієї пропозиції. Але тепер ро-
зумію, що діти — це моє покликан-
ня. Чому? Коли вийшла заміж, я час-
то зверталася до Бога з питанням: 
«Боже, чим я можу послужити для 

поширення Твого царства?» Хоті-
лося з’явитися перед Ним і сказа-
ти, як апостол Павло: «Біг закінчив, 
віру зберіг, тепер готується мені ві-
нець…» І Бог дав мені чітку відпо-
відь: «Ти можеш поширити Моє 
Царство через народження дітей!» 
Я тоді сказала: «Боже, я буду це ро-
бити!» У мене з чоловіком резус-
конфлікт, та, незважаючи на це, Бог 
дав нам восьмеро діток. 

Коли старші діти виросли, стали 
одружуватися, переді мною знову 
постало питання: «Що далі роби-
ти?» Одного року в нас відбулося аж 
три весілля. Удома лишилося троє 
дітей, а раніше була повна хата! І 
я знову мала сильне переживання 
щодо своєї посвяти.

Нас ніхто не вчив, як себе посвя-
чувати. Думали: якщо ми віруючі — 
значить автоматично служимо Гос-
поду. А це стала чути в собі сильне 
спонукання: «Посвяти себе для Ме-
не!» Я завжди боялася цього, бо ду-
мала, що це означає не мати права 
на себе, не жити для себе. Але Бог 
промовив: «Чого ти боїшся? Хто те-
бе знає краще за Мене? Я кожну 

Прийомні батьки Федір і Тетяна Романюки: 
«Ти насправді щасливий у житті, 

коли знайшов своє місце»
Федір і Тетяна Романюки проживають в с. Низкиничі поблизу Ново-

волинська. Бог подарував їм 8 дітей: Наталю, Андрія, Нелю, Олю, Оксану, 
Світлану, Надію та Вікторію. Федір виконує служіння пресвітера. Він довго 
виношував мрію про притулок для дітей-сиріт при церкві. А в грудні 2013 
року разом із дружиною створив дитячий будинок сімейного типу, у яко-
му тепер проживає 10 прийомних дітей: Аркадій, Діана, Марія, Богдан, 
Оксана, Любомир, Уляна, Юліана, Давид і Дарина.
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твою клітину знаю. Я тебе люблю! 
То чи можу доручити тобі те, що бу-
де важко виконати?» І тоді я сказа-
ла: «Господи, ось я! Я хочу послужи-
ти Тобі!»

— Тобто кожного з вас Бог го-
тував окремо. А як ви це рішення 
узгодили?

Тетяна: Спочатку я себе не уяв-
ляла в цьому, але молилася щоб Бог 
послав сім’ю, яка буде служити ді-
тям. Після згаданої конференції Бог 
під час молитви промовив до мене: 

река Принса «Бог піклується про си-
ріт. А ви?» І коли діти повиростали, 
відчув, що ми можемо ще комусь 
послужити. Ну, а що — жити для се-
бе, задля власного задоволення? 
Якось ми так не вміємо… Був шанс 
і в Америку, і в Німеччину виїхати. 
Але відчули, що найкраще для нас 
жити саме тут. Вдома завжди було 
повно дітей — свої, сусідські... Де ді-
ти — туди йдуть й інші діти. Можна 
сказати, у нас вже виробився такий 
стиль життя.

Тетяна: Я вважаю, що це най-

ну неправильну реакцію, то йдеш із 
цим до Бога. Наші старші діти не раз 
казали: «Цікаво, як би пішло життя, 
якби не прийомні діти?» Звичай-
но, було б по-іншому. Але це було 
б життя більше для власного задо-
волення.

— А як власне ваші діти відреа-
гували?

Федір: Якраз їхнє ставлення ду-
же допомогло нам прийняти рішен-
ня.

Тетяна: Якби не наші діти, я не 
змогла б цього зробити. Найперше 
ми узгодили з ними. Вони були не 
проти. Правда, Неля казала: «Мамо, 
ну не уявляю, як хтось чужий буде 
називати вас мамою!» А через де-
який час Наталя сказала: «Тепер це 
якось так природно!»

Федір: Уже прийомні діти зміша-
лися з внуками — і родина стала як 
одне ціле.

— А як ви обирали дітей?
Федір: Служба пропонує. Нам 

повідомляють: є така дитина, по-
їдьте, встановіть контакт. Усе від-
бувається в присутності психологів. 
Якщо між прийомними батьками й 
дитиною є порозуміння, вони дають 
добро.

Тетяна: Я можу розказати про 
кожну дитину. Бо кожну я «наро-
джувала» серцем! Церква молилася 
за всіх дітей, яких ми мали прийня-
ти. Пройшовши навчання в Луцьку, 
ми більше ніж півроку чекали й мо-
лилися. Були налаштовані брати що-
найменше п’ятеро.

Першим нам запропонували 
шестирічного хлопчика Аркадія. Він 
дуже добрий, щирий, але такий гі-
перактивний! Просто живчик! 

Через деякий час я стала пере-
живати незрозумілу тривогу — ніби 
втратила спілкування з Богом. Ми 
з чоловіком зрозуміли, що Господь 
хоче нам щось сказати — і взяли 
піст, щоб почути Його голос. Через 
Боже Слово прийшла відповідь: «Ви 
поставили собі певну планку — і це 
неправильно!» Річ у тім, що ми вирі-
шили не брати старших дітей, а тіль-
ки маленьких. Але Бог сказав: «При-
йміть тих дітей, яких Я вам даю!» І 
я погодилася. Невдовзі зателефо-
нували зі служби: «Є четверо дітей, 

«Ви — можете бути цією сім’єю!» 
Тоді я серйозно замислилася і посту-
пово виникло бажання. Бо до цього 
я бачила тільки потребу, що це не-
обхідна справа — служити таким ді-
тям. А то — така любов прийшла до 
них! Правда, було ще багато питань, 
але Бог підбадьорював мене. Я роз-
повіла Феді про свої переживання, 
свою згоду. І він відразу це схвалив.

Федір: Я ніколи не боявся труд-
нощів. Але розумів, що основний 
тягар побуту ляже на плечі дружи-
ни. Їй доведеться бути постійно з ді-
тьми… Я ж удома рідше буваю.

— Тобто рішення вам далося 
без жодних вагань?

Тетяна: Коли Бог до чогось веде 
— там обов’язково буде згода. Якби 
були якісь вагання, то, мабуть, нічо-
го з того не вийшло б. Адже рішення 
було непросте.

Федір: Колись я читав книгу Де-

більше щастя. Ти справді щасливий 
в житті, коли знайшов своє місце. 
Хоч було й нелегко, особливо спо-
чатку. Відразу п’ятеро дітей при-
йшли в нашу сім’ю. А нові діти при-
носять із собою свою атмосферу. То-
ді я жила словами пісні: «Я без Тебе 
нічого не значу — як билинка у чи-
стому полі. А з Тобою, здається, не-
наче найщасливішу маю я долю!» 
Увійшовши у Божий план, я відчу-
ваю себе найщасливішою. Тепер 
в нас 8 своїх і 10 прийомних дітей. 
Уже маємо 13 онуків. Із прийомних 
ще ніхто не одружився.

— Як це рішення вплинуло на 
ваше життя?

Тетяна: Це навантаження. Але я 
задоволена, що моє життя пішло са-
ме так. Не раз думала: якби не ці ді-
ти, я й не знала б, що є в мене всере-
дині. Різні ситуації змушують якось 
реагувати на них. І коли бачиш влас-



яких треба взяти». Це були рідні се-
стри й брат: Діана (15 років), Марія 
(14 років), Богдан (12 років) і Оксана 
(3 роки). 

Зазвичай адаптація в мене за-
ймає близько півроку, я звикаю до 
дітей і тоді відчуваю, що можна бра-
ти наступних. 

Через рік нам запропонували ще 
двох дітей. Це були Уляна (6 років) 
та Любомир (10 років) — рідні брат 
і сестра. Батько їхній помер, а мама 
не працювала, жили в дуже важких 
умовах. Уляна відразу захотіла їхати 
з нами, а Любомир — ні. Він казав: 
«Моя мама виправиться, вона зро-
бить ремонт!» Але згодом він змі-
нив своє рішення, погодився поїха-
ти на три дні й, зрештою, лишився. 
Але весь час намагався підтрима-
ти матір і морально, і навіть фінан-
сово. Я завжди налаштовую дітей, 
щоб вони добре думали про своїх 

біологічних батьків, щоб молилися 
за них.

— Чи може дитина відмовитися 
від піклування прийомної сім’ї й пі-
ти в інтернат?

Федір: Я думаю, психологи з ди-
тиною працюватимуть і всіма спосо-
бами переконуватимуть її, щоб вона 
лишилася. Усе орієнтовано на сім’ю, 
бо дитині ніде краще не буде. Інтер-
нат — це не вихід.

Тетяна: Потім нам запропону-
вали ще трьох дітей — рідних сес-
тер та брата: Юліану (10 років), Да-
вида (8 років) і Дарину (6 років). У 
службі сказали: «То тільки ви маєте 
їх узяти!» Чому? У справі позбавлен-
ня батьківських прав велику роль 
грає рішення голови сільради. Ви-
являється, що наша сусідка, голо-
ва сільради в Соснині, сказала: «Не 
дозволю забрати дітей! Хіба тільки 

за умови, що Романюки їх візьмуть 
до себе!» У службі нам кажуть: «Ві-
зьміть, бо там чорна біда!» Я багато 
вистраждала за тих дітей. Розуміла, 
що не справлюся сама. Казала: «Гос-
поди, хіба тільки Ти даси поміч!» І 
Бог почув.

Якось до нас приїхала сестра Ка-
тя, вона не заміжня, мала прийом-
ну дитину — Гришу. Він прожив у 
неї два роки. Перед тим був в іншій 
сім’ї. Постійно втікав, крав гроші. У 
такому разі служба робить висно-
вок: якщо втікає, значить не вдало-
ся налагодити контакт із дитиною. 
Тому їхню сім’ю стали розформову-
вати. А вона заради нього переїхала 
до Ківерець, знайшла там роботу… 
І ось я їй розповіла про нашу ситуа-
цію. Вона ж мені каже: «Я тобі допо-
можу! Я буду служити. Але візьміть 
до себе й Гришу». Не могла вона йо-
го лишити. Ми погодилися на це із 
завмиранням серця. Тоді хлопцеві 
було 15 років. Ми були знайомі, і він 
хотів до нас. Уклали письмову угоду, 
щоб він розумів, на що йде. Правда, 
він слухався десь півроку... А потім 
— «що хочу, те роблю». Настав час 
вступати в училище — і він покинув 
сім’ю. Хлопець завжди хотів свобо-
ди — і отримав її. Тож Гриша був на-
шою одинадцятою прийомною ди-
тиною, пробувши в нас недовго — 
десь рік. 

— Як ви розподілили обов’язки 
в сім’ї між собою? Напевно, на Те-
тяні — уроки, кухня…

Федір: І все решта (сміється)… 
Хоча бувають дні, коли ніхто не 
«мамкає», усі питання — до тата. Це 
для психологічного розвантаження.

— Діти називають вас мамою і 
татом?

Федір: Так, без проблем.
Тетяна: Я приймаю себе такою, 

якою є. Деякі матері дуже пестять 
дітей! У мене не так. Я просто «жін-
ка, яка може дати раду». Коли я по-
бачила, що мене не вистачає для ді-
тей, не вистачає ласки, уваги — я це 
висловила перед Богом. І Він дав та-
ке розуміння: «Навіть якби ти дала 
їм все, що потрібно, то і того було б 
замало! Оточуй дітей молитвою — 
так ти компенсуєш те, чого не мо-
жеш їм дати». І це справді моє. Я 
люблю багато молитися.



Інакше як я могла б сама з ни-
ми справитися? Особливо, коли ро-
блять пакості! А бувало різне… За-
вжди боялася, щоб у серце не за-
кралося зло на дитину. Завжди про-
сила, щоб Бог мене від того зберіг. 
Якщо буде зло — я ж цього не при-
ховаю, вони побачать! А так, якщо 
навіть і нагримаю — то з любов’ю! І 
вони туляться до мене!

— Ви мали досвід виховання 
власних дітей, отже, вам було лег-
ше і з прийомними?

Федір: Нас налаштовують, що це 
— «державні» діти. І держава пев-
ною мірою диктує, як їх виховувати.

Тетяна: Я виховувалася у вели-
кій сім’ї, нас було 9 дітей. Так само 
і Федір, їх було 5. Яке колись було 
виховання? Мама сказала, тато ска-
зав — і так мало бути. І я своїх так 
виховувала, і всі вони були слухня-
ними. А з прийомними — не так… 
Пам’ятаю, коли прийшла в сім’ю 
трирічна Оксанка, вона якось сказа-
ла: «А я такої мами не хочу! Завезіть 
мене до другої мами!» Різниця в то-
му, що рідні діти не обирають бать-
ків. А тут — потрібно було заново 
напрацьовувати авторитет мами.

— Чи були моменти, коли розу-
міли, що ви зазнали невдачі у ви-
хованні?

Федір: Рано чи пізно виявляєть-
ся та «спадщина», яка закладена в 
кожній дитині. Було, таких непри-
ємностей завдадуть — на рівному 
місці. Вони просто інакше не вмі-
ють… Богдан казав: «Мене батько 
шлангом бив і нічого не добився!» 
Я зрозумів, що потрібно перемагати 
добром, давати шанс на помилку, 
терпляче чекати, приймати таким, 
яким він є. Через деякий час він ска-
зав: «Не знаю чому, але я став вас 
поважати!» Молимося за них. Був 
момент, коли ми обоє відчули, що 
маємо визнати вустами перед Бо-
гом, що приймаємо їх як своїх дітей. 
Бог нас до цього підвів — і ми так 
зробили. І тепер справді відчуває-
мо, що вони стали нашими!

Тетяна: Були моменти, коли я 
мало не падала в ступор. Ніби ро-
блю все можливе, а немає ніякого 
результату. Куди іти? До Бога! Було, 
що не могла знайти спільної мови з 

Діаною. Молилася: «Як мені пово-
дитися з нею?» І Бог відповів, що не 
все так швидко робиться, що потрі-
бен час. І справді, хтось легко вли-
вається в сім’ю, хтось важче. Ми жи-
вемо надією! Надією, що всі діти бу-
дуть із Господом. Бог дав розуміння, 
що їх навчатиме й виховуватиме са-
ма атмосфера в сім’ї.

— Як прийомні діти ставляться 
до віри в Бога?

Федір: Дехто — обережно. Хтось 
уже зробив рішення, прийняв водне 
хрещення.

— Чи давали ви їм вибір — хо-
дити чи не ходити на зібрання?

Тетяна: Ні. Я казала так: «На зі-
брання будемо ходити всі. Ми ходи-
мо не тільки на зібрання, але й у гос-
ті, у місто, їздимо відпочивати. Як-
що скрізь разом — то скрізь! А вже 
чи ви станете віруючими — ваш ви-
бір». Хоча, якщо й бачили, що хтось 
хитрує, нібито хворий, бо не хоче 
йти, то не змушували. А тепер усі 
йдуть, не треба нікому нагадувати. 
У хорі співають, грають на музичних 
інструментах. Читають Біблію, Єван-
гелію прочитали вже всі. Звичайно, 
за винагороду (сміється).

Федір: Стараємося показати, як 
це добре, коли людина вірить в Бо-
га. Вони й самі бачать, як живуть на-
ші діти, і хочуть так само жити. Це їх 
стимулює. Та й дружать усі гуртом. 
Думаю, що вони іншого життя й не 
уявляють.

— Скільки було вашій наймен-
шій дитині, коли ви взяли перших 
прийомних?

Тетяна: Віці було 13 років. Вона 
не могла їх дочекатися! Їй була по-
трібна компанія.

— Ваші діти відчули, що їм по-
меншало уваги?

Тетяна: Так, були різні момен-
ти… Я намагалася все бачити й 
контролювати. Ми сідали й відвер-
то розмовляли, пояснювали, чому 
вчинили так чи інакше. Казали: «Ді-
ти, ви виконуєте це служіння нарівні 
з нами». Просили їх правильно реа-
гувати. І вони розуміли й допомага-
ли нам. Мені навіть здається, що я 
на їхньому місці так не змогла б. Ми 

своїм дітям і близько стільки уваги 
не приділяли, як прийомним. Але 
це природно — бо ці діти обділені. 
А чим більше проблем, тим більше 
потрібно уваги.

— Ви сказали, що держава 
«диктує», яким повинне бути вихо-
вання. Чи не суперечить це вашому 
християнському світогляду?

Федір: Держава контролює ви-
ховний процес, є п’ять органів, які 
здійснюють нагляд. Але ми зайняли 
чітку позицію. Вони роблять свою 
справу, а ми — свою. У нас можуть 
бути різні погляди на певні речі. Але 
є багато корисного, чого можна у 
них навчитися.

Тетяна: Найбільше виховує лю-
дину сім’я. Коли відкриті перед Бо-
гом, визнаємо свої помилки навіть 
і перед дітьми, перед державною 
службою — це виховує і нас самих.

Федір: Ми теж маємо право на 
помилку як батьки. І власним ді-
тям казали: «Діти, ми не завжди 
правильно чинимо. Не завжди ви-
стачає сили, терпіння, мудрості. Ви-
бачте нам. Ми теж вчимося…» Коли 
є відвертий діалог, діти теж відкри-
ваються, і легшим стає спілкування.

— Часто, коли робиш добро, лю-
ди підозрюють у корисливих моти-
вах. Ви таке переживали?

Федір: Нас не розуміли, запиту-
вали: «А для чого це?» Хтось казав: 
«У вас нічого не вийде!» Але ми в 
церкві завжди дякуємо людям — із 
надією, що вони нас підтримують. 
Заохочуємо взяти дітей. Дехто каже: 
«Ну, тих дітей, що у вас, ми б узя-
ли!» Сусіди позитивно ставляться, 
кажуть: «Які ви молодці!»

— Яким ви бачите майбутнє цих 
дітей?

Федір: Таким само, як і своїх, 
— одружити всіх… Ми дивимося в 
майбутнє радісно!

Тетяна: Найперше — щоб во-
ни навчилися працювати, навчили-
ся жити. Були діти, які боялися йти 
на роботу, бо не мали професійної 
освіти. Сиділи вдома — а вже 19 
років. «Мамо, мені треба гроші!» Я 
давала, давала, а потім кажу: «Їжа, 
житло, одяг — усе це є. А далі — ти 
думай, де взяти гроші!» Створюва-



ли умови, щоб дитина трохи напру-
жувалася. Тепер дякують: «Добре, 
що ви так мене спрямували — що 
треба робити. То я і гроші маю!» За-
доволена дитина. Маю надію, що в 
усіх дітей все буде добре.

Федір: Даємо хлопцям можли-
вість підзаробити. Буває, беру на 
роботу, домовляємося — стільки-то 
гривень за годину. Щоб звикали до 
фізичної роботи.

— Чи можете розказати якийсь 
яскравий приклад змін у дітях?

Тетяна: Напевно, найкращий 
приклад, коли дитина, яка давно 
офіційно вийшла з нашої сім’ї, дзво-
нить і каже: «Як я скучаю за вами! 
Хочу приїхати додому!»

Була ситуація, коли одна вже 
старша дитина мене так обманула… 
Це мене дуже вразило. Подумала: 
«Потерплю ще кілька місяців, ви-
повниться 18 років — і хай іде з Бо-
гом». А наступна думка: «І що далі? І 
нащо вся та вкладена праця? Усе на-
марно?» Кажу: «Господи, допоможи 
мені!» Я все пробачила і благосло-
вила в молитві. Навіть дня не про-
йшло, як дитина сама підійшла, все 
розказала, вибачилася. І тепер у нас 
хороші стосунки. 

— Як ви мотивуєте людей, щоб 
вони брали дітей?

Федір: Деяким сім’ям прямо ка-
жемо: «Ви можете стати прийом-
ною сім’єю. У вас є всі умови: діти 
виросли, маєте достаток. Чому б 
одну дитину не взяти?» Не раз ка-

жу: одну дитину може взяти кожна 
сім’я! Тим більше, що це не накла-
дає фінансового навантаження — і 
держава сприяє, і церква, і місії. Ось 
зараз визріла одна сім’я з церкви 
для створення дитячого будинку сі-
мейного типу.

Тут проста логіка: все одно ди-
тині буде краще в сім’ї, ніж в інтер-
наті. Чи оцінить вона, чи не оцінить, 
чи стане християнином, чи ні — це 
не надаремно. Дитина виростати-
ме в гарних умовах, добре харчу-
ватиметься, відпочиватиме, їздити-
ме, знайомитиметься — життя буде 
справжнє, дитинство буде в неї! На-
шим прийомним дітям заздрять їхні 
однолітки — усе потрібне мають, їз-
дять на море, на конференції...

Тетяна: Багато залежить від на-
шої позиції як християн. Я думаю, 
було б набагато більше прийомних 
сімей, якби люди довіряли Богові й 
шукали свого покликання.

Розмовляли Юрій Вавринюк, 
Дмитро Довбуш



Не раз доводилося чути свідчення про глибокий ду-
шевний біль людей, від яких відмовилися батьки. Вони, 
вирісши сиротами при живих батьках, і в дорослому ві-
ці боліли душею; намагалися знайти їх, щоб поспілкува-
тися, почути слово вибачення на ознаку свого прийнят-
тя. Не раз доводилося бачити, як гостро діти реагують 
на слова «я тебе не буду любити», «ти мені не потрібна 
(не потрібний)». Скільки страху в їхніх очах, яка істерика, 
який гіркий плач! Так само болить батькам, коли діти про 
них забувають, цураються, зневажають, докоряють, від-
дають у доми милосердя, відмовляючись за них турбува-
тися і з ними спілкуватися. Кожен може пригадати влас-
ні почуття, коли хтось щодо нас виявляв зневагу, даючи 
зрозуміти, що ми для них нічого не варті, а значить — не 
потрібні. Як це боліло! Справді, найглибші рани — рани 
неприйняття, відчуження. І вони особливо болять, коли їх 
завдають близькі люди. 

Коли ж близькі нам люди приймають нас такими, яки-
ми ми є, і це виявляється в їхньому ставленні, усьому по-
водженні, і навіть голосі, — ми отримуємо велике задо-
волення. І, звичайно, тими близькими людьми для нас 
є насамперед наші батьки й діти. І саме прийняття один 
одного в сім’ї, в родині — основа нашого душевного ком-
форту й щастя. 

Любов і пошана в сім’ї  дуже до вподоби Творцю Не-
ба й Землі. Стосунки в родині настільки цінні, що Бого-
ві більш приємно називати себе Батьком-Отцем, ніж Ца-
рем. Тому Господь Ісус і навчав: «Ви ж моліться отак: Отче 
наш…» Крім того, цінність стосунків «батьки-діти» та їх-
ню благотворність для самих людей Господь вирішив за-

карбувати на кам’яних скрижалях як одну із заповідей: 
«Шануй свого батька та матір свою, як наказав був тобі 
Господь, Бог твій, щоб довгі були твої дні, і щоб було тобі 
добре на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі» (5М.5:16). 

Що ж таке шанувати батьків? Насамперед — прийня-
ти їх такими, які вони є, без докорів, без невдоволення. 
Батьки дуже відчувають нашу внутрішню налаштованість 
щодо них. Ми можемо приїжджати до них, приносити 
подарунки, але не приймати їх у своє  серце, бо в ньому 
їхнє місце зайняли колишні непорозуміння, невдоволен-
ня, невиправдані надії, часто необґрунтовані претензії. 
Щоб батькам знайшлося місце в наших серцях, треба з 
нього викинути отой увесь згаданий мотлох, а це озна-
чає — треба їм простити, якщо вони справді наробили 
помилок у нашому вихованні. Прощення приходить че-
рез розуміння, що вони поводилися з нами так, як їх було 
навчено. Можливо, до них не виявляли ніжності, любові, 
вони не бачили прикладу теплих стосунків батьків із ді-
тьми, тому робили все в межах звичних для них поведін-
кових стереотипів. Вони любили й люблять своїх дітей, 
але якщо й ранили, то не усвідомлено. Ось цю людську 
неусвідомленість у чинені зла дуже розумів Ісус Христос. 
Тому заступався перед Батьком небесним навіть за своїх 
мучителів: «Прости їм, Отче, бо не знають, що роблять». 

Щоб простити, потрібно й упокоритися перед Богом, 
як упокорився наш Господь — і прийняв вигляд раба, бу-
дучи рівним Отцеві (див. Фил.2:7). Що допоможе нам 
упокоритися? Знову ж таки — усвідомлення, а саме: усві-
домлення того, що наші батьки — це Божий задум і Бо-
жа воля для нас. Бог захотів через них явити нас на світ. І 

Шануй свого батька…



тільки через них ми змогли бути такими, якими є, — із та-
кою зовнішністю, особливостями фізіології, психіки тощо. 
І саме такі, які є, ми потрібні Богові й до вподоби Йому. 
Тож треба пам’ятати: Бог дав нам наших батьків і очікує 
від нас повного їхнього прийняття й прощення. Не при-
йняти їх — не прийняти Божої волі, противитися Богові. 

З прийняттям батьків почнеться справжня пошана 
щодо них. Усе інше, що ми будемо для них робити, —  це 
тільки доповнення до нашого прийняття і його наслідки. 
З прийняттям своїх батьків почнуться й наші благосло-
вення. Як і обіцяно — будемо довго жити й буде нам до-
бре на цій землі. Це не просто голі слова. Доказано сучас-
ною медициною, що більшість хвороб від стресів. А що 
таке стрес, як не психічна й нервова напруга, яка висна-
жує нашу плоть і душу. Неприйняття, непрощення — це 
своєрідні стреси, які підточують наше здоров’я, наші пси-
хічні й духовні сили й не тільки вкорочують нам життя, 
але й роблять його безрадісним і нещасним. 

Один брат свідчив, як носився зі своїми образами що-
до своїх батьків. Вони йому були в усьому винні: він не 
такий красивий і статний — винні батьки, бо передали 
йому такі гени; якщо хворів — винні батьки, бо передали 
йому такий імунітет; він не комунікабельний — це через 
батьків, бо виховали його таким боязливим; у нього за-
нижена самооцінка — винні батьки, бо не змогли йому 
дати того, що мали інші. Йому здавалося, що він правий 
у своїх претензіях до рідних. З тим невдоволенням виріс, 
одружився і сам став батьком. З часом усе ніби забулося, 
але не було в стосунках з батьками щирості й відкритос-
ті. Не звучали докори й претензії, не висловлювалося не-
вдоволення, але було таке відчуття, ніби між ними якась 
стіна відчуження, ніби якийсь камінь тисне на душу, ви-
кликаючи внутрішній дискомфорт, особливо при зустрі-
чах. Коли ж виросли власні діти, то почув від них ті ж са-
мі докори, які колись висловлював сам, від чого ставало 
дуже боляче.  Ось тут і почалася справжня праця над со-
бою. І прийшло розуміння, що батьки його ні в чому не 
винні. Уся причина його стосунків з батьками в тім, що 
він, перш за все, не приймав самого себе таким, яким йо-
го сотворив Бог, а разом із цим не приймав і своїх батьків 
такими, які вони є, чим противився Богові й шкодив са-
мому собі. А тепер і власні діти повторюють його помил-
ки — і загороджують собі дорогу для щасливого й дов-
гого життя.  Це відкрилося братові як осяяння. Його про-
сто накрила величезна хвиля любові до батьків, якої він 
ще ніколи не переживав. Вона принесла йому внутріш-
ню свободу й легкість. Став почувати себе ніби на кри-
лах. Наступна зустріч з батьками стала зустріччю справді 
рідних душ: стільки було радості й щирих розмов! А рані-
ше не було про що говорити. Брат тоді попросив у мами 
й батька пробачення, а також благословення, що вони й 
зробили зі сльозами радості. Ось таке чудо прийняття! 

Якщо вдуматися в Божі слова, виголошені вустами 
пророка Малахії: «Ось Я пошлю вам пророка Іллю, пер-
ше ніж день Господній настане, великий й страшний! 
І приверне він серце батьків до синів, і серце синівське 
до їхніх батьків, щоб Я не прийшов, і не вразив цей Край 
прокляттям!» (4:5,6) — то стає зрозуміло, що серця бать-
ків та синів, вороже налаштовані один до одного, — це 
початок Божого прокляття. І якщо не буде прощення, не 

буде примирення й прийняття — то Боже прокляття ви-
явить себе в повній силі. Господь зобов’язує як дітей, так 
і батьків не ворогувати між собою, не носитися з обра-
зами й докорами, накликаючи прокляття на себе, а при-
йняти один одного, покривши всі провини прощенням і 
любов’ю, леліяти родинні стосунки — і тішитися Божими 
благословеннями впродовж довгого життя на землі. 

Ця істина щодо прощення й прийняття стосується не 
тільки сім’ї, але й церкви й усього суспільства. Через це й 
закликає нас апостол Павло: «Приймайте тому один од-
ного, як і Христос прийняв нас до Божої слави» (Рим.15:7).

*   *   *
Я іду, я біжу додому,
Бо мені вже сниться ночами…
Поспішаю, забувши втому,
Пригорнутись до рідної мами.
Я дорослий, та, ніби дитина,
Притулюся до неї радо.
Буде поруч уся родина —
Будуть поруч брати і тато.

Благословіть мене, батеньку!
Не згадайте упертого норову.
Благословіть мене, батеньку!
Покладіть мені руку на голову.
Благословіть мене, матінко!
Все недобре давно вами прощене.
Благословіть мене, матінко!
Поцілуйте чоло моє зморщене.

В хаті батьковій вікна сині,
А долівка ясно-червона,
І над вікнами по картині,
Рушником обрамлена кожна.
Фотографії в сизих рамах…
Поглядають усміхнені діти.
Ще серця молоді, не в ранах,
Ще не встигло життя розбити…

Піч селянська. В ній добра мати
Нам борщі готувала і кашу.
Так і хочеться посмакувати
Із дитинства їжу найкращу. 
Задзвеніли миска і чашка…
Потісніться, бо місця мало.
Роду нашого з Божої ласки
Із роками багато стало.

Люба матінко, любий батьку,
Ой, нелегко було вам жити!..
Праця, клопоти від світанку,
Щоб здоровими виросли діти.
Ми дорослі — і раді стрічі.
Тільки сльози… Не треба, не можна…
Батьку, мамо, на вашім обличчі
Дорога нам і зморшка кожна.

Василь МАРТИНЮК



Iсторичнi постатi

«О, яка я щаслива, хоча й не бачу. Все одно хочу з радістю 
йти по цьому життю. Люди не підозрюють, скількома пе-

ревагами я користуюся. Плакати, зітхати через сліпоту 
— ні, це не для мене».

Фанні Кросбі

Феномен Фанні Кросбі: 
як сліпа дівчинка 

стала відомим 
автором гімнів

Фанні Кросбі вважають най-
більш відомою жінкою-автором 
християнських гімнів. Сліпота не 
перешкодила їй написати понад 
9 тисяч духовних пісень, які й до-
тепер є улюбленими в церквах по 
всьому світу. 

Вона народилася в травні 1820 
року недалеко від Нью-Йорка, у 
бідній сім’ї, але про неї знає не 
тільки Америка, а й увесь світ. Її по-
вне ім’я — Франсес Джейн Кросбі.

Труднощі родини
Мати Фанні рано втратила чоло-

віка, тому змушена була працюва-
ти з ранку до ночі, щоб прогодува-
ти сім’ю. Уся турбота про дітей ля-
гла на плечі їхньої бабусі.

Коли Фанні було шість років, во-
на важко захворіла. У результаті 
неправильного лікування запален-
ня очей втратила зір. Але родина 
дівчинки не опустила рук. Мама 
пояснила дочці, що іноді Бог від-
бирає який-небудь дар, щоб дати 
натомість ще кращий. Вона розпо-
віла маленькій донечці про інших 
сліпих людей, які досягли успіху й 
стали відомими. 

Любов бабусі
Бабуся Фанні вирішила роби-

ти все можливе, щоб компенсува-
ти внучці втрату зору. Вона була з 
нею кожну вільну хвилину. Сади-
ла дівчинку на коліна й говорила їй 
про сонце. Пояснювала, яке воно 
вранці, вдень і ввечері перед захо-
дом. Розповідала про красиві пух-
насті хмари на небі, як вони постій-
но змінюють свою форму й забарв-
лення, про місяць і зорі, що мерех-
тять на небі темної ночі.

Одного разу після грози бабуся 
вивела Фанні на пагорб і там роз-
повіла їй, яка веселка, про її сім ко-
льорів і про те, чому Бог створив на 
землі першу з них.

Бабуся також розповідала Фан-
ні про птахів і вчила розрізняти їхні 
голоси. Вони разом ходили по лісі й 
слухали пташиний спів. Багато часу 
було затрачено на вивчення кольо-
рів. Скоро Фанні могла сказати, яка 
квітка в неї в руках, варто було їй 
лише доторкнутися до її пелюсток 
або понюхати. Квіти вона особливо 
любила.

Бабуся заохочувала Фанні гра-
тися з іншими дітьми. Незабаром 
дівчинка була спроможна брати 

участь майже в усьому, що робили 
здорові діти. Вона лазила по дере-
вах і навіть їздила верхи на коні.

Бабуся Фанні була християнкою 
й постійно переказувала своїй онуч-
ці біблійні оповіді або читала їх уго-
лос, бо сама Фанні не вміла читати. 
Зате дівчинка запам’ятовувала ве-
ликі уривки. Вона пам’ятала бага-
то розділів зі Старого Завіту, багато 
псалмів і притч, всю Книгу Рут.

Фанні потім казала: «Усім, 
чим я є і чим коли-небудь стану, я 
зобов’язана Біблії».

Талант — писати вірші
Коли Фанні було 8 років, вона 

стала писати вірші. Складала ду-
ховні пісні й цілі поеми в умі, а по-
тім диктувала їх для запису на па-
пері. Одного разу вона одночасно 
працювала над 12 гімнами, а по-
тім продиктувала всі один за од-
ним. Іншим разом вона написала 7 
віршів за один день! За своє життя 
Фанні Кросбі написала понад 9000 
християнських пісень. Був довгий 
період у її житті, коли вона писала 
по три пісні на тиждень. Часом ви-
давці не хотіли поміщати до збір-
ки стільки поетичних творів одно-



го автора, тому її тексти стали під-
писувати різними псевдонімами. 
А псевдонімів у Фанні було понад 
сто.

Про свою сліпоту Фанні казала: 
«Блаженному провидінню Божому 
було завгодно, щоб я все життя бу-
ла сліпою, і я дякую Йому за це. Як-
би завтра мені запропонували чу-
довий зір, я б не погодилася. Мене 
відволікали б красиві й цікаві речі, і 
я б не співала хвали Богові».

Навчання в школі для сліпих
Коли Фанні виповнилося 15 ро-

ків, вона змогла поїхати в Нью-Йорк 
учитися в спеціальному навчально-
му закладі для сліпих. Там їй суди-
лося провести 23 роки, спочатку як 
учениці, а потім як вчителька. Ви-
кладачі побачили талант у дівчин-
ки й намагалися усіма можливими 
способами підтримувати його.

Керівником школи в ті роки був 
молодий чоловік на ім’я Гровер 
Клівленд, майбутній президент 
Америки. Він став допомагати Фан-
ні записувати її пісні. 

У Нью-Йоркській школі для слі-
пих Фанні здобула музичну освіту, 
навчилася співати (сопрано) й до-
волі успішно виступала.

Фанні навіть запрошували ви-
ступити зі своїми піснями перед 
Конгресом США у Вашингтоні. Слу-
хаючи її, багато високопоставлених 
чиновників втирали сльози.

Джерела натхнення
Фанні черпала натхнення у всьо-

му. Одного разу їй розповіли про 
одну жінку, яка потрапила у вулич-
ний натовп із дитиною на руках. На 
них тиснули з усіх боків, дитина жа-
лібно плакала. Здавалося, що ось-
ось її задушать. Мати, щоб вряту-
вати дитину, зібрала останні сили 
й підняла її вгору — і так врятувала 
дитину. Під враженням від цієї опо-
віді поетеса написала вірш «Я в ру-
ках Ісуса», що став відомою піснею.

Фанні Кросбі відвідувала 
в’язниці, де розповідала засудже-
ним про Божу любов. Її розповіді 
вражали слухачів. Вони хотіли мо-
литися разом із нею. Якось під час 
молитви один із ув’язнених просив 
Ісуса, щоб Він не минув його і спас. 
Поетесу дуже вразила його щира 

молитва. Вона поклала її в основу 
своєї знаменитої пісні «Не минай 
мене…» (Pass me not).

Одного разу до Фанні Кросбі 
прийшла в гості її подруга — пані 
Ноп, дружина директора великого 
страхового агентства, композитор-
ка (за своє життя написала музику 
до близько 500 християнських пі-
сень). Вона зіграла мелодію влас-
ного твору й запитала Фанні, які 
почуття це викликає в неї. Сліпа 
поетеса відповіла: «Твердо я ві-
рю: мій любий Спас! Ним я радію, 
бо він мене спас». Так з’явилася 
на світ одна з найвідоміших хрис-
тиянських пісень, яку співають у 
багатьох країнах світу — «Blessed 
Assurance».

Фанні завжди була в роботі. Як-
що не писала, то співпрацювала з 

Друзі Фанні
Айра Д. Санкі, співак, який брав 

участь у кампаніях пробудження 
доктора Муді, популяризував піс-
ні Фанні Кросбі, часто співаючи їх 
на зібраннях. Маючи різноманіт-
ний репертуар, він прийшов до ви-
сновку, що пісню «Твердо я вірю: 
мій любий Спас» люди особливо 
сприймають. Санкі часто закінчу-
вав богослужіння піснею «Не ми-
най мене, мій Спасе», автором якої 
була Фанні Кросбі. Коли він захво-
рів і теж утратив зір, Фанні Кросбі 
відвідувала його й утішала. 

Однією з найдорожчих подруг 
Фанні Кросбі була сліпоглуха Хелен 
Келлер. Про неї Фанні говорила: 
«Вона є великим подарунком лю-
дям нашого століття».

Фанні Кросбі дуже любила ді-

християнськими місіями й допо-
магала людям. Вона відвідувала 
притулки, в’язниці, де розповідала 
нужденним про Ісуса й молилася 
разом із ними. Хвороблива дівчин-
ка стала сильною жінкою, яка впли-
нула на цілі покоління!

Щасливе заміжжя
Коли Фанні було 38 років, во-

на вийшла заміж за Олександра 
ван Альстайна, сліпого, як і вона, із 
яким познайомилася ще в інститу-
ті. Разом вони щасливо прожили 44 
роки.

тей. Вони називали її «ті-
тонька Фанні». Діти органі-
зовували з нею ігри, розпо-
відали їй про свої радощі й 
проблеми. Діти не раз ка-
зали: «Тітонько Фанні, будь 
ласка, розкажи нам яку-не-
будь історію». Вона написа-
ла для них пісню, яку часто 
співають у недільних школах 
Англії та Америки.

У день 90-річчя Фанні 
друзі запитали в неї, що є 
секретом її довголіття. Во-
на відповіла, що три речі, 
на сторожі яких вона стояла 
завжди: власний характер, 
власний смак і мова.

До Господа
11 лютого 1915 року Фан-

ні Кросбі відійшла до Госпо-
да. Приміщення церкви бу-
ло переповнене людьми! 

Тут були священики, автори пісень, 
політики, державні діячі, хлопчики 
й дівчатка — усі друзі Фанні.

Фанні Кросбі прожила 95 років. 
На її могильному камені  написано: 
«Тут похована тьотя Фанні». А ниж-
че вигравірувані слова знаменитої 
пісні:

Твердо я вірю: мій любий Спас! 
Ним я радію, бо він мене спас.
Небо в дарунок Він хоче дать.
Як же приємно з Ним пробувать.



Дар Христа для Церкви
Основний складник зростаючої 

Церви — особистість пастора. Укра-
їнська приказка каже: «Який пас-
тор, така й паства». І певною мірою 
це правда. Сам Христос називає се-
бе Пастирем добрим. «Я пастир до-
брий! Пастир добрий кладе життя 
власне за вівці… Я пастир добрий, 
і знаю Своїх, і свої Мене знають» 
(Ів.10:11,14).

Важко переоцінити значення слу-
жіння пастора. Христос не називав 
себе пророком, хоч і був пророком. 
А от Пастирем Він Себе назвав, цим 
самим підкресливши важливість 
цього служіння. Не всі можуть бути 
пастирями. Наймит теж може пасти, 
але він не схожий на доброго пасти-
ря. «Наймит, і той, хто не вівчар, ко-
му вівці не свої, коли бачить, що вовк 
наближається, то кидає вівці й тікає, 
а вовк їх хапає й полошить. А наймит 
утікає тому, що він наймит, і не дбає 
про вівці» (Ів.10:12-13).

Пастор — це людина, яка перебу-
ває під постійним тиском. До пасто-
рів ставиться безліч вимог. Пастори 
поставлені в таке положення, що не 
мають права на похибку, на помил-
ку. Вони перебувають під пильним 

Служіння пастора та сучасні виклики
оком як членів церкви, так і сторон-
ніх людей. І Сам Господь наглядає за 
пасторами, тому що їм багато довіре-
но. А пастори — це передусім люди, 
які також втомлюються, хворіють, 
мають певні проблеми, але, окрім 
цього, несуть на собі неймовірну від-
повідальність.

Пастир — це дар Христів 
У наших церквах люди по-

особливому люблять і шанують дар 
пророцтва, дар зцілення й деякі ін-
ші дари. Але, погодьтеся, не кожен 
член церкви зважає на те, що пастор 
— це теж дар. Це дар Святого Духа, 
дар Ісуса Христа для Церкви. Писан-
ня стверджує: «А кожному з нас дана 
благодать у міру дару Христового. …І 
Він, отож, настановив одних за апос-
толів, одних за пророків, а тих за бла-
говісників, а тих за пастирів та вчите-
лів, щоб приготувати святих на діло 
служби для збудування Тіла Христо-
вого» (Еф.4:7,11-12).

Як часто пастори можуть почути 
від членів церкви такі слова (слава 
Богу, що останнім часом все рідше 
трапляється таке): «Ти хто такий? А 
мені Бог сказав! А мені Бог відкрив! 
А мені було сказано. А через цю лю-

дину говорить Бог, а ти заперечуєш 
її пророцтва, хоча є тільки служите-
лем!» Якщо ви так чинили, то хочу 
вам ще раз нагадати: пастор — це 
також дар. Добре, коли в церкві ді-
ють всі дари. І більше того, дуже важ-
ливо, щоб усі дари були збалансова-
ними. І за цим пильнувати має саме 
пастор, бо він береже цю отару. 

Стан отари визначається станом 
пастора. Характер пастора, його ду-
ховні риси будуть впливати і переда-
ватися членам церкви. І навіть таємні 
вади, нікому невідомі гріхи пастора 
також невидимо будуть передавати-
ся церкві. Тому пастори зобов’язані 
не лише в зовнішніх вчинках, не тіль-
ки в служінні, не тільки в словах бути 
бездоганними, але навіть у думках і 
сердечних бажаннях. Бог оцінює всіх 
віруючих за їхніми думками й бажан-
нями. Людина така, які її думки. Усві-
домлюючи це, пастори повинні збе-
рігати чистоту думок, чистоту моти-
вів і сердечних бажань, тому що все 
це передається на церкву. Церква бу-
де такою, який її пастор.

   Без пастора – отара в занедбанні
Без пастора вівці розпорошаться. 

У Єзекіїля сказано: «І порозпорошу-



валися вони з браку пастиря, і стали 
за їжу для всякої польової звірини, і 
порозбігалися. Блукає отара моя по 
всіх горах та по всіх високих згір’ях, і 
по всій широкій землі розпорошена 
отара моя, і немає нікого, хто турбу-
вався б про них, і немає нікого, хто б 
їх шукав!» (Єз.34:5-6). Тобто коли ура-
жений пастор — вівці розсіюються 
(див. Мт.26:31). Не написано так про 
пророка, вчителя чи інше служіння чи 
дар. Не хочу сказати, що дар пастора 
найбільший, але він поставлений у та-
кому місці, що від нього залежить дія 
всіх інших служінь. І якщо пастор на 
своєму місці — усі дари у Церкві ді-
ють, усі таланти реалізовані. 

Основне завдання пастора — по-
мічати в людях дари, таланти, зді-
бності, якими їх наділив Бог, і допо-
магати їм зайняти таке місце в слу-
жінні, щоб ті дари, які вони мають, 
ті таланти й здібності були розкриті 
для слави Господа Ісуса Христа.

Без пастора отара занепадає. На-
веду один приклад. Іноді, щоб зда-
ти будинок молитви в експлуатацію, 
його записували на певну людину, а 
потім вона передавала його церкві 
як дар. Так було простіше й дешев-
ше. І сталося так, що пастор у 53 ро-
ки, помер, а дім молитви записаний 
на нього. Отже, за спадком пере-
ходить його дружині та дітям. Коли 
ми приїхали в ту церкву, перед на-
ми зачинили двері й сказали, що від-
нині в цьому домі молитви людина 
керувати не буде, тут буде служіння 
Духа Святого. І наступного тижня ту-
ди з’їхалися звідусюди діючі проро-
ки, пророкуючі й ті, хто бачить виді-
ння. І знаєте, скільки протрималося 
таке служіння? Трохи більше місяця. 
На будинку молитви повісили замок. 
Слава Богу, згодом усе там налагоди-
лося, але така ситуація була, і вона 
яскравий приклад того, що без пас-
тора отара розпорошиться.

Часто пастори, чуючи на свою 
адресу багато докорів, вважають 
свій дар не таким значимим, як інші 
дари. Але забери пастора, лиши про-
років — і все рухне. І ворог знає, на-
скільки важливим є пастор для церк-
ви. Тому Він особливо його атакує.

Пастори УЦХВЄ
Поділюся з вами своїм дослі-

дженням пасторського складу Укра-
їнської Церкви ХВЄ.

Середній вік пастора — 49 років.
У кожній пасторській сім’ї — 6 чи 

7 дітей. Лише 12,8% дітей пасторів, 
які досягнули віку 18 років, не при-
йняли водного хрещення, тоді як в 
інших членів церкви цей відсоток 
складає — 43% (це дослідження Во-
лодимира Брички). Можливо, вони 
приймуть пізніше. Це свідчить про 
те, що пастори є прикладом для сво-
їх дітей і всієї церкви.

Середньостатистичний пастор 
близько 12 років виконує це служін-
ня. Це порівняно небагато, але й не-
мало. На одного пастора припадає 
97 членів церкви.

45,4% пасторів самостійно забез-
печують сім’ю і своє служіння. Звіс-
но, коли церква маленька, то пастор 
може працювати, щоб утримувати 
себе. Проте коли церква налічує 200 
й більше членів, а пастор вимуше-
ний утримувати і себе, і своє служін-
ня — то це не нормально. Це щось 
нагадує 2014 рік, коли солдатів при-
зивали на війну, а родина купувала 
йому бронежилет, каску й іншу аму-
ніцію. Лише 16,4% пасторів сказа-
ли, що місцева церква покриває їм 
лише дорожні витрати, пов’язані зі 
служінням.

Згідно з дослідженням, найбіль-
ше коштів церква витрачає на мило-
сердя й соціальне служіння — 15,5%;

євангелізацію —15,2%; служіння 
дітям —  14,9%. Пастори не входять 
у трійку пріоритетних витрат, хоча, як 
уже було зазначено, від їхнього слу-
жіння багато що залежить.

21,3% пасторів — мають духовну 
освіту. Це трохи замалий показник, 
бо лише один навчальний заклад у 
нашій країні готує бакалаврів пас-
торського служіння. Це Київський бі-
блійний інститут. Більше ніяка семі-
нарія не готує фахівців пасторського 
служіння. Я думаю, що це та сфера, 
на яку нам слід звернути увагу.

Щоправда, у 82% церков є систе-
ма підготовки служителів. 60% бра-
тів, перш як стати пастором, про-
ходили спеціальне навчання; 72% 
— мали наставника, який готував 
до служіння. Оскільки середньоста-
тистичний пастор має нині 50 років, 
то його наставляв служитель, яко-
му близько 70 років. Тому вже тепер 
кожному пастору слід поставити собі 
запитання: кого наставляю я, кого го-
тую до служіння?

Найбільше часу наші пастори 
приділяють підготовці до пропові-
ді — 31%; навчанню членів церкви 
— 24%; господарській діяльності — 
18%.

71% пасторів мають фізичні хво-
роби. Тут дається взнаки неймовір-
не фізичне та духовне перенаванта-
ження, що веде до виснаження орга-
нізму. Декілька служителів із нашої 
Хмельницької області, у якій всього 
лише 50 пасторів, померли від сер-
цевого нападу у віці до або трохи 
більше 50 років. Американське до-
слідження свідчить, що служіння 
пастора стоїть на п’ятому місці за 
психологічно-емоційним наванта-
женням. Попереду — служба поря-
тунку й працівники спеціальних за-
кладів (тюрем, психлікарень). Пас-
тори ж, вислуховуючи проблеми та 
сповіді людей, стають частинкою їх-
нього життя, переймаючись долею 
інших людей. 

За свідченнями пасторів, 31% із 
них доводиться стикатися з безпід-
ставними звинуваченнями; 19,4% ка-
жуть, що це траплялося із ними рід-
ко, а 34% — вкрай рідко.

Проте 27,8% служителів сказали, 
що жодного разу в них не виникало 
бажання залишити служіння; 34,1% 
— що рідко і лише 22,7% засвідчили, 
що деколи таке бажання виникає.

Ці люди усвідомлюють свою від-
повідальність, хоча й знають, як важ-
ко триматися за цей плуг і обробляти 
ту Божу ниву. Розуміють також, що 
небагато нині людей рветься до слу-
жіння пресвітера церкви. Та й кожен 
третій із них готовий був би довіри-
ти це служіння іншому, якби такий 
знайшовся.

Звісно, бувають випадки, що лю-
ди так тримаються за кафедру, що їх 
неможливо звідти стягнути. Але від-
соток таких людей дуже мізерний. 
Значно більша проблема в тому, що 
люди не хочуть брати на себе цієї 
відповідальності.

Отже, що бачимо?
Пастори самовіддано й жертов-

но звершують своє служіння. Во-
ни несуть велике навантаження, 
пов’язане з турботою про сім’ю (бо 
майже по 7 дітей в кожного), самі 
забезпечують себе й служіння. Але 
Сам Господь дбає про Своїх служите-
лів — вони мають автомобілі, мають 



будинки й можуть дати своїм дітям 
усе необхідне. На превеликий жаль, 
турбота про пастора не стоїть у пріо-
ритетних цілях церкви. А деколи на-
віть складається враження, що члени 
церкви хотіли б бачити пастора нуж-
денним, на старій машині, а його ді-
тей вбогенько одягнутими. Правда, 
спілкуючись із молодими людьми, 
я був приємно вражений. Вони вже 
мислять по-іншому. І це результат 
правильного наставляння.

Незважаючи на те, що лише 20% 
пасторів мають відповідну освіту, не-
зважаючи на те, що майже половина 
заробляють своїми руками, незважа-
ючи на те, що вони стикаються з до-
корами й словами: «Навіщо тобі це 
все», Українська Церква ХВЄ зростає. 
Подивіться, який потужний у нас ре-
зерв, але ми мусимо працювати над 
формуванням його свідомості. Крок 
за кроком, поступово — щоб по-
кращити авторитет нашої Церкви і її 
вплив на цей світ. 

Поставмо собі ряд питань:
— Що зміниться в результаті на-

шої роботи до 2024 року? 
— Що буде з нами через 10 років?
— Чого ми досягнемо до часу ви-

ходу на відпочинок?
— Як поставиться до нас наступне 

покоління християн?
— Що будуть пам’ятати про нас 

після нас? 
Коли ми згадуємо своїх попере-

дників, то дуже часто говоримо, що 
вони перенесли тюрми. Але згадай-
мо, що вони знали по три мови, що 
вони дбали про власну духовну осві-
ту. Пригадаймо їхні найкращі риси. 
Пригадаймо, що Берґгольц став го-
ловую Союзу, коли йому було всього 
27 років. Згадаймо, що вони довіря-
ли молодим пасторам відповідальне 
служіння. Вони мали свої виклики — 
і відповідали на них.

Ми вже для нашої молоді попе-
редники. Що скажуть про нас вони? 
Що скажуть про нас наші діти? А нам 
уже нема на кого оглядатися. Ще не-
давно я був новонаверненим моло-
дим християнином. Але на сьогодні 
лише 12 пасторів нашої області стар-
ші за мене у вірі й віком. Решта — 
молодші.

Нам нині треба звернути увагу на 
те, щоб підняти авторитет пастор-
ського служіння, особливо серед мо-
лоді. 

Тарас Герасимчук на молодіжно-
му з’їзді в Малині запитав у понад 
1000 чоловік, у якому служінні вони 
бачать себе. І ось результат: 31,1% 
— музичне; 17,4% — дитяче;  15% — 
вчительсько-проповідницьке; 9,3% 
— євангелізаційне; 4,3 % — соціаль-
не; 4,1% — місіонерське. Лише 0,2% 
опитаних сказали, що багать себе 
на пасторському служінні. Це дуже 
низький показник. 

Часто можна почути докори се-
ред християн, що люди рвуться до 
кафедри. Але це лише порожні сло-
ва. Небагато хто хоче їсти цей хліб. 
Тільки частина синів пасторів хочуть 
і стають пасторами. Решта, відчувши 
на собі, яка складна доля батька, не 
хочуть йти його шляхом. Вони бачи-
ли життя пастора зсередини — і, самі 
будучи віруючими, виявилися не го-
товими принести таку жертву.

Ні, ми, пастори, не скаржимо-
ся. Ми, як воїни Христові, з готовніс-
тю приносимо потрібну жертву, але 
молоді люди не хочуть платити ціну, 
яку платимо ми, особливо сьогодні, 
коли відкриті кордони і є можливість 
утвердитися матеріально.

Тому нам потрібно звернути ува-
гу на пасторське служіння як на важ-
ливий складник росту церкви, щоб 
уникнути кризи пасторства. Щоб нам 
не прийти до такого стану, який опи-
сав Єзекія: «І шукав я між ними чоло-
віка, що поставив би загороду, і став 
би в виломі перед моїм обличчям за 
цей край, щоб я не знищив його, та я 
не знайшов!» (Єз.22:30).

Є проблема, коли старші не хо-
чуть поступитися місцем у служін-
ні молодим. Проте набагато більша 
проблема, що молоді не хочуть і не 
готові брати відповідальності за слу-
жіння. Сьогодні потреба домів мо-
литви не така гостра, як потреба тих, 
хто в них буде служити. Ви скажете: 
«Господь подбає». Так. Але немає 
жод ної церкви, яку відкрив Христос 
або Сам Бог без втручання людини. 
Церкви відкривалися людьми.

Тому наше завдання нині — по-
пуляризувати пасторське служіння. 
Разом із тим слід популяризувати 
святе життя й важливість навернен-
ня до Бога з дитинства, а не свідчен-
ня людей, які покаялися після бурх-
ливої молодості, проведеної у бан-
дах та тюрмах, у алкоголі та нарко-
тиках. 

Слід також говорити про повагу 
до пастора й цінність його служіння 
як дару Христового для церкви. Ми 
так боялися, щоб пастор не загор-
дився, що не сказали йому й добро-
го слова. Ми боялися подякувати за 
хорошу проповідь. І, зрештою, вихо-
лостили хороше ставлення до служи-
теля. Часто пастор — це як хлопчик 
для биття, як людина, у яку кидають 
камінці. Тому слід захистити пасторів 
від безпідставних нападів. Не біймо-
ся говорити їм добрі слова, не біймо-
ся дякувати. Повірте, більш ймовір-
но, що ми вихолостимо все добре з 
наших стосунків, аніж хтось там за-
гордиться.

Важливо також зробити пріори-
тетною підготовку пасторів. Буде під-
готовлений пастор — буде служіння. 
Тепер є доми молитви й люди, гото-
ві платити пастору зарплату, але не-
має людини, яка б узяла на себе ці 
обов’язки.

Слід також подумати над тим, 
як подбати про подальше служіння 
пастора після того, як він передав 
пасторство. Варто проявити турботу 
про таких, допомогти матеріально. 
Я знаю, є думка створити пенсійний 
фонд для пасторів, але це не так лег-
ко. Ми в церкві вчинили просто: ста-
ли виділяти старенькому пастору не-
величку суму з церковних пожертву-
вань як допомогу до пенсії. Йому бу-
ло дуже приємно, що ми пам’ятаємо 
про нього. Я впевнений, що для 
церкви це невеликий тягар. Вона мо-
же подбати про тих, хто їй служив і 
служить.

Отже, пастори — це Божі посу-
дини в ці останні часи. Вони наділе-
ні особливим даром від Господа. Ми 
всі рівні перед Богом в питанні лю-
бові й спасіння, але в нас різні відпо-
відальність та обов’язки. Обов’язок 
пастора — служити, бути за приклад 
для людей. А обов’язок членів церк-
ви окреслений автором послання до 
євреїв: «Слухайтесь ваших наставни-
ків та коріться їм, вони бо пильнують 
душ ваших, як ті, хто має здати спра-
ву. Нехай вони роблять це з радістю, 
а не зідхаючи, бо це для вас не ко-
рисне» (Євр.13:17).

Ростислав МУРАХ, 
єпископ, старший пресвітер 

Хмельницького об’єднання 
церков ХВЄ



Говорячи про те, що є тисячі на-
ставників у Христі, але не багато 
батьків (див. 1Кор.4:15), апостол 
Павло підкреслює різницю між на-
ставником і батьком-пастором. Об-
щинам потрібен духовний батько, 
потрібен більше, ніж керівник, ніж 
проповідник, ніж всі передові бра-
ти. Кожному стаду потрібен пастир. 
В общинах, де наставник не бореть-
ся до самопожертвування за кожну 
окрему душу, немає життя. Ми раді 
зауважити тут, що зустрічали таких 
самовідданих пасторів, хоча рідко 
общини гідно їх оцінювали, особли-
во ж, якщо вони не були наділені 
блиском красномовства, яке прива-
блює багатьох. Можливо, що в та-
кому ставленні общин до найбільш 
гідних пасторів і виявляється одна зі 
сторін пасторської жертовності, але 
вони, як сказав Христос, не втратять 
своєї нагороди…

Є багато пасторів, які терплять 
невдачі тому, що намагаються ви-
конувати служіння, на яке не по-
кликані Богом. Чому ж взагалі ви-
никає брак пасторів, пасторів не за 
назвою, а за покликанням? Можли-
во, тому, що ми мало молимо Госпо-
да про дарування нам таких пасто-
рів, можливо, тому, що через влас-
ну обмеженість не можемо нічого 
зробити для того, щоб їхня кількість 
зросла, а можливо, й тому, що бага-
то з тих, хто отримав це покликання, 
ухиляються від його жертовного ви-
конання…

В кожній общині її членам пови-
нна бути надана можливість вияв-
ляти всю повноту їхнього духовно-
го життя. Діяльні члени церкви — 
це задоволені люди, і тому Господь 
кожному члену общини дає прояв 
Духа на користь (див. 1Кор.12:7).

Однією з причин успішної діяль-
ності керівника є здатність дати всім 
членам общини роботу відповідно 
до їхніх дарувань. Жалюгідним ви-
глядає той керівник, який все сам 
робить і якого оточує купка лінив-
ців, які нічого не хочуть робити, вва-
жаючи, що саме так і повинно бути. 
Сповнені Духом віруючі потребують 
праці, й тому община повинна ді-

яти так, щоб кожному її члену така 
можливість була надана. Благовістя 
Слова Божого слід довірити тим, хто 
довів, що має до цього дарування. 
Також знайдеться кожному місце 
згідно з його даром: кому заняття з 
дітьми, кому відвідування людей по 
домах, кому робота в гуртку дівчат, 
кому — в гуртку юнаків, кому на від-
критому повітрі, кому — канцеляр-
ська робота, кому музичне служін-
ня, кому продаж і розповсюдження 
християнської літератури і т. ін.

Істинний пастор скоріше схожий 
на командувача маленької армії, 
ніж на «прислугу для всього». Най-
складніша його робота полягає в то-
му, щоб спрямовувати туди, де по-
трібно, всі діяльні сили віруючих, 
яких йому довірив Господь жнив, і 
тримати всю общину в духовній на-
прузі, обіцяючи своїм братам, що 
кожен із них отримає «поживу сво-
єчасно» (див. Мт.14:45).

Пастор взагалі не повинен нама-
гатися все робити сам. Це не відпо-
відає ні Писанню, ні логічним дока-
зам, ні життєвим потребам. Вся його 
діяльність, починаючи із приведен-
ня душ до Бога і закінчуючи сплатою 

рахунку за дрова, не повинна бути 
його особистою діяльністю, але по-
винна розглядатися, як діяльність 
всієї общини, в якій люди мають 
право і зобов’язані брати участь…

Необхідною умовою для єднан-
ня є прояв поваги з боку общини до 
пастиря і всіх осіб, які разом із пас-
тором беруть участь в управлінні об-
щиною. Можливо, найбільш шкід-
ливим елементом в общині є ті осо-
би, які говорять проти пастора поза 
його спиною. Якщо ж пастор справ-
ді помиляється (жоден пастор не 
може претендувати на непогріши-
мість), то він повинен виправити по-
милку, бо вона може відобразитися 
на єдності всієї общини. То ж хай ке-
рівник, всі передові брати і община 
в цілому звикнуть перебувати в дусі 
поваги один до одного і досконалої 
свободи, і тоді вони легко зможуть 
налагодити різносторонні стосунки.

Дональд ДЖІ,
уривки зі статей, 

розміщених у журналі 
«Примиритель» у 1930-1931рр.

Про пастирів і паству

Вийшла 
з друку книга 

Дональда Джі 
«Духовні дари»

Книга «Духовні дари» 
Дональда Джі (1891-1966 

рр.) – пастора, письмен-
ника, головного редак-

тора християнського 
журналу, теоретика і 

богослова всесвітнього 
п’ятидесятницького руху 
– прекрасний подарунок 

пасторам, проповідникам, 
широкому колу читачів-

християн.

Замовлення 
приймаються тут: 

info@chveu-osvita.org.ua



Українська Церква Християн Ві-
ри Євангельської у 2019 році від-
значає своє 90-ліття. Ця дата пев-
ною мірою умовна, бо історія цер-
ков, які входять у це об’єднання, ду-
же неоднорідна. У регіони України 
п’ятидесятницьке вчення прийшло 
по-різному і в не один час. Але по-
чатком організованого руху вважа-
ється з’їзд у селі Човниця (Волинь) у 
1929 році, на якому був утворений 
Всепольський Союз християн віри 
євангельської. Як відомо, у 1924 
році в Одесі завдяки діяльності Іва-
на Воронаєва також був утворений 
Союз церков християн євангель-
ської віри. Деякі церкви, які входи-
ли в нього, нині у складі УЦХВЄ, але 

їх значно менше: основна частина 
воронаєвських громад у 1992 році 
утворила Об’єднану Церкву христи-
ян віри євангельської. Тому, виходя-
чи з історичних обставин, які скла-
лися після 20-х років минулого сто-
ліття, Українську Церкву Християн 
Віри Євангельської можна вважати 
правонаступницею об’єднання, яке 
зародилося 5 травня 1929 року.

Саме з цієї нагоди — 90-річчя 
об’єднавчого з’їзду та заснуван-
ня Союзу ХВЄ — 4 травня 2019 ро-
ку в Луцьку відбулося ювілейне зі-
брання служителів УЦХВЄ. Святку-
вання, організоване Волинським 
об’єднанням церков ХВЄ, проходи-
ло в «Церкві Христа Спасителя» і зі-

брало 630 служителів з різних об-
ластей України, а також з Білорусі та 
США. Усього на заході були присутні 
понад 800 чоловік.

«Я думаю, це не випадково, що 
наше братерство було засноване на 
Волині, — зазначив у вступній про-
повіді старший пресвітер Волин-
ського об’єднання церков ХВЄ єпис-
коп Михайло Близнюк. — Адже За-
хідний регіон Бог особливо благо-
словив і продовжує благословляти. 
Якщо на 1931 рік у новоствореному 
союзі було 12 204 члени, сьогодні 
можу з приємністю сказати, що ли-
ше на Волині маємо понад 20 000 
членів. Але кому більше дано, від 
того більше й спитають…»

«Побудую Я церкву Свою…»



У проповіді єпископ звертав ува-
гу присутніх на «Господаря жнив», 
Який будує на землі Свою Церкву. 
Він закликав присутніх до молитви 
подяки за пройдений шлях.

З вітальним словом до служи-
телів звернулися старший єпископ 
УЦХВЄ Михайло Паночко, стар-
ші пресвітери обласних об’єднань 
Олександр Бабійчук, Юрій Веремій, 
Петро Карпов, заступник єпископа 
ОЦХВЄ Білорусі Сергій Поднюк. А 
також представники місцевої вла-
ди — виконувач обов’язків луць-
кого міського голови Григорій Пус-
товіт та його радник Ігор Поліщук. 
Лунали привітання від служителів 
зі США та Польщі.

«Вітаю церкву, яка пройшла 90 
років випробувань і перемогла, бо 
з нею — Ісус Христос, — сказав Гри-
горій Пустовіт. — І сьогодні для вла-

ди висока честь — прийти в храм і 
подякувати за молитву й підтрим-
ку!»

Однією із важливих частин 
урочистого зібрання була допо-
відь доктора філософських наук 
Михайла Мокієнка та дослідни-
ка п’ятидесятницької історії Дми-
тра Коваля під назвою «З’їзд ХВЄ у 
Старій Човниці. 90 років потому». 
Йшлося зокрема про передумови 
скликання з’їзду, рішення, що були 
прийняті, ключових осіб, завдяки 
яким відбулося об’єднання.

Михайло Мокієнко презентував 
книгу «Становлення Союзу хрис-
тиян віри євангельської у Західній 
Україні», яка є збірником статей, 
присвячених питанням походжен-
ня й розвитку п’ятидесятництва, 
зокрема формування Союзу. Книгу 
надрукували спеціально до заходу 

й подарували усім делегатам.
«Історія — це дзеркало задньо-

го виду в автомобілі, — зауважив 
історик. — Якщо в нього ніколи не 
дивитися, то буде аварія. Якщо ди-
витися тільки в нього постійно, то 
буде аварія. Не можна їхати впе-
ред, постійно озираючись назад. 
Але іноді потрібно обов’язково зві-
рятися з дзеркалом минулого, щоб 
скоригувати свій шлях у майбутнє».

Дмитро Коваль розповів про 
деталі човницького з’їзду. «Одним 
реченням про з’їзд у Човниці мож-
на сказати так: «Єдність — не да-
ється в готовому вигляді, вона до-
сягається під дією Святого Духа», — 
резюмував він.

Доповідачі виокремили п’ять 
історичних уроків — явища, які 
вплинули на успішність раннього 
п’ятидесятницького руху: 1) місія як 



основна діяльність хрещених Свя-
тим Духом людей; 2) довіра богобо-
язній та освіченій молоді; 3) побу-
дова структури союзу з акцентом на 
низову ланку; 4) наголос на освіту, 
що вивільняє Божі дари; 5) активна 
видавнича діяльність. Відповідно 
перед сучасними п’ятидесятниками 
поставили три «виклики Старої Чов-
ниці»: 1) чи готова сьогодні церква 
працювати разом, 2) бути активною 
в місії, 3) зосередитися не на обме-
женнях, а на можливостях?

Урочисте богослужіння продо-
вжилося після обідньої перерви. 
Проповідь перед молитвою виго-
лосив заступник старшого єписко-
па УЦХВЄ Анатолій Козачок. «Якось, 

проходячи вулицею, побачив без-
хатька, який сидів на узбіччі дороги 
в брудному одязі, на ногах — рани… 
— розповів служитель. — І промай-
нула думка, що перед Ісусом Хрис-
том, який прийшов із найдосконалі-
шого місця — небесного престолу, 
ми виглядали, напевно ще гірше. 
Але для нашого спасіння, для того, 
щоб створити церкву — єдине бра-
терство, Він став людиною… І тепер 
ми покликані молитися й служити 
тим, хто страждає».

Старший пресвітер Рівненсько-
го об’єднання церков ХВЄ Олек-
сандр Коток у вітальному слові за-
уважив, яку високу планку поставив 
Ісус Христос перед церквою: «Як Ти, 

Отче, в Мені, а Я у Тобі, щоб одно 
були в Нас і вони».

Тему єдності Божого народу 
про довжив і старший пресвітер 
об’єднання церков ХВЄ Дніпропе-
тровської області Михайло Мокієн-
ко. «Можливо, це буде трохи з по-
літичним відтінком, але хочу сказа-
ти, що Схід і Захід — разом. — І Схід 
хоче подякувати Заходу. Ваші церк-
ви з великою любов’ю допомогли, 
коли на тілі України з’явилася кри-
вава рана. Також дякую місіонерам 
«Голосу надії», які служать у нас, на 
східній Україні!» Єпископ закликав 
усіх служителів «боротися за віру 
євангельську».

Ще одну проповідь виголосив 

Історична довідка

Починаючи з 1928 року, історія 
п’ятидесятницького руху в Польщі 
тісно пов’язана з іменами служите-
лів Східно-Європейської місії (СЄМ) 
Густава Шмідта та Артура Бергхоль-
ца. За національністю вони були 
німцями. Густав Шмідт народився 
на Житомирщині в 1891 році. У 1905 
році сім’я виїхала в Німеччину. Там 
17-літній юнак навернувся до Бо-
га. Він здобував світську та духовну 
освіту як у Європі, так і в США. Є ві-
домості, що на початку 1920-х років 
Шмідт працював у Польщі як місіо-
нер від Асамблей Божих. У 1925 році 
він повернувся в США, де намагався 
знайти кошти для біблійної школи в 
Польщі, але це йому не вдалося. У 
1927 році Густав зустрівся з Паулем 
Петерсоном і з його допомогою та 
за підтримки бізнесмена Свансона 
утворює Російську та Східно-Євро-
пейську місію для проповіді Єванге-
лії у Східній Європі. Літом 1928 року 
Густав Шмідт приїхав у місто Данциг 
(нинішній Гданськ) як суперінтен-
дант місії. Саме це місто стало на ба-
гато років базовою місіонерською 
станцією. Звідти Густав разом із дру-
жиною Кері їздив у Естонію, Латвію, 
Румунію, Болгарію і, звісно ж, здій-
снював поїздки по Польщі. 

Уже в 1928 році працівники мі-
сії розпочали активну працю з 
об’єднання п’ятидесятницьких гро-
мад, які не увійшли до Союзу під 
керівництвом Івана Гереса. Потріб-
но було докорінно реорганізувати 

Союз, об’єднавши українські, поль-
ські, білоруські, німецькі та росій-
ські громади, зміцнити зв’язки між 
віруючими, виробити однодумність 
у питаннях віровчення, духовної 
практики, налагодити біблійну осві-
ту. Густав Шмідт та Артур Бергхольц 
розпочали переговори з Іваном Ге-
ресом. Не все було гладко. Деякі 
брати, у тому числі й Іван Герес, по-
ставилися до цього насторожено. 
Доводилося долати певні труднощі 
та непорозуміння. Не обійшлося без 
опозиції, яка пізніше об’єдналася 
у групу під назвою Церква Божа. 
Але нарешті всі питання вирішили-
ся — і 22-23 травня 1929 року в се-
лі Стара Човниця відбувся Всеполь-
ський об’єднаний з’їзд українських, 
польських, білоруських та німець-
ких п’ятидесятників (деякі історики 
вказують, що з’їзд відбувся 5 трав-
ня, але згідно з документом з реє-
страційної справи з Варшави, не-
щодавно знайденому в  Archiwum 
Akt Nowych, з’їзд варто датувати 
саме 22-23 травня 1929 р.). Голо-
вою з’їзду був обраний Іван Зуб-
Золотарьов, пресвітер Човницької 
церкви п’ятидесятників. На з’їзді 
були присутні 83 делегати, які мали 
право голосу.

Важливим питанням, яке бу-
ло вирішено на цьому з’їзді, ста-
ла назва Союзу. У всьому світі 
п’ятидесятники називають себе пе-
реважно християнами євангель-
ської віри. Але, враховуючи те, що 
на території Радянської України з 
1925 року діяв Всеукраїнський Союз 

християн євангельської віри під ке-
рівництвом Воронаєва, щоб не було 
непорозумінь та плутанини,  вирі-
шено дати назву Союз християн ві-
ри євангельської.

На з’їзді в Човниці був прийнятий 
Статут Союзу ХВЄ, який роз’яснював 
порядок діяльності місцевих гро-
мад. Було прийняте рішення про 
відкриття в Данцигу біблійних кур-
сів для проповідників, регентських 
курсів, а також про випуск журналу 
«Примиритель». Для керівництва 
Союзом ХВЄ та для духовної опіки 
церков було обрано комітет, у який 
увійшли такі служителі: Артур Берг-
хольц (голова Союзу), Йосип Чер-
ський (заступник голови), Іван Зуб-
Золотарьов (секретар), Данило Ком-
са (скарбник).

Для успішної духовної праці бу-
ло вирішено розділити територію 
на райони, що й було поетапно зро-
блено. У цих районах проводилися 
щорічні з’їзди, зібрання служите-
лів, братські бесіди. Відразу ж після 
з’їзду розпочалася активна праця з 
вирішення тих питань, які обгово-
рювалися. Уже через два місяці, у 
липні, Іван Зуб-Золотарьов відкрив 
у Човниці регентські та музичні кур-
си, у серпні вийшов перший номер 
журналу «Примиритель». 

У кінці 1929 року на запрошення 
місії в Данциг приїхав учитель Біблії 
Павло Стехлік — і 2 березня 1930 
року відкрилися тримісячні біблійні 
курси, на яких навчалося 25 чоловік. 
Це перша п’ятидесятницька шко-
ла в Європі. Викладачами були Гус-



гість із Білорусі Сергій Поднюк, який 
звернув увагу присутніх на важли-
вість богопізнання і тісних взаємин 
з Творцем. «Стосунки з Богом по-
требують особистісного виміру, по-
требують зусиль, потребують ба-
жання, — підкреслив служитель. — 
Якщо ми любимо Бога, то будемо 
присвячувати час для спілкування 
з Ним. А найсильніші стосунки — ті, 
які засновані на любові».

Завершальну промову виголо-
сив Михайло Паночко. Старший 
єпископ говорив про те, як важливо 
цінувати братерством, любити йо-
го, хоча це буває й непросто. Також 
він вказав на небезпеки поділу все-
редині церкви, які існували завжди, 

тав Шмідт, Густав Кіндерман, Пав-
ло Стехлік. Але, без перебільшення, 
найбільший вклад у навчання як у 
біблійній школі, так і через публіка-
ції в журналі «Примиритель» зробив 
Дональд Джі. Він служив пастором, 
учителем, письменником, головним 
редактором п’ятидесятницького 
журналу. Він написав понад 30 книг, 
у тому числі книгу про духовні да-
ри, яку друкував і журнал «Прими-
ритель». Його називали «вчителем 
балансу» через те, що уникав край-
нощів у п’ятидесятницькій доктри-
ні. Першими курсантами біблійних 
курсів у Данцигу були Карл Леоно-

вич, Григорій Федишин, Григорій 
Селюжицький, пізніше — Михай-
ло Вербіцький, Юхим Стрєлка, Лу-
ка Горошко, Сергій Каплун, Яків Се-
люжицький та багато інших відомих 
служителів. Лише з травня 1930 ро-
ку до лютого 1933 курси закінчили 
271 особа. Окрім того, Густав Шмідт 
та його працівники за період 1929-
1939 років провели близько 100 
одно- та двотижневих курсів у міс-
цевих церквах для тих, хто не мав 
можливості навчатися в Данцигу.

З 1 січня 1936 року в м. Кременці 
став виходити журнал українською 
мовою «Євангельський голос». 

і сьогодення не виняток. «Я дякую 
Богу, що Він дав мені уже 21 рік слу-
жити нашому братерству, такому 
різнокаліберному… — сказав Ми-
хайло Степанович. — Ми різнома-
нітні, але це не привід судити один 
одного. Сильні повинні помагати 
слабшим, а не гордувати ними. Ша-
нуймо братерство, бо воно — Хрис-
тове! Благословляймо, підтримуй-
мо один одного, довготерпімо!»

Ювілейне богослужіння завер-
шилося гучною багатоголосою мо-
литвою — однією з тих, які лунали 
впродовж цілого дня з вуст служи-
телів. Атмосферу братерського спіл-
кування доповнив молодіжний хор 
«Церкви Христа Спасителя», гурт 

«Левит» та оркестр церкви Горохо-
ва. Протягом дня були виконані вже 
класичні для церкви ХВЄ компози-
ції: «Символ віри», «Против церкви 
воздвигнут вал», «За євангельськую 
віру», «Дізнавсь я про церкву жи-
вую» та інші.

Наступного року Українська 
церква християн віри євангельської 
святкуватиме ще одну круглу дату 
— 100-річчя п’ятидесятницького ру-
ху в Україні. Урочистості запланова-
ні на травень 2020 року.

Дмитро ДОВБУШ

За довоєнний період у Союзі від-
булося 7 з’їздів (враховуючи два на 
Тернопільщині). Після Човниці вони 
проходили в 1931 році — у Кричиль-
ську (Сарненський район); у 1933 — 
у Сільці; у 1935 — у Ківерцях; у 1937 
— у Лодзі. Кількість віруючих стрім-
ко зростала. Ось статистика лише за 
декілька років: у 1931 році в Союзі 
налічувалося 12204 члени, в 1932 
— 15441, в 1935 — 18157, в 1937 — 
21501. На початку Другої світової ві-
йни в 15 районних об’єднаннях ді-
яло 300 громад, у яких нараховува-
лося понад 25 тисяч членів.

Студенти та викладачі 
біблійних курсів, Гданськ



Євангельські християни Святої 
П’ятидесятниці як об’єднання цер-
ков Західної України сформовані в 
травні 1924 року в місті Кременці Во-
линської губернії з уже існуючих гро-
мад. Ці громади були організовані в 
різний час у період із 1919 до 1924 
року. У більшості випадків вони ма-
ли пробаптистське розуміння прин-
ципів хрещення Святим Духом. При-
їзд у Кременець Івана Олексійовича 
Гериса в лютому 1924 року змінив 
їхній формат віри, почалося духовне 
пожвавлення раніше організованих 
громад, що й призвело до органі-
зації та проведення першого з’їзду 
Святої П’ятидесятниці 1-5 травня 
1924 року.

Фактично об’єднання цер-
ков Святої П’ятидесятниці в За-
хідній Україні було логічним про-
довженням місіонерської діяль-
ності слов’янських церков Святої 
П’ятидесятниці Америки. Початок 
цієї організації, яка згодом влилася 

в Асамблею Божу Америки в сере-
ди ні 20-х років ХХ століття, поклала 
група слов’янських емігрантів, які 
були членами двох помісних цер-
ков: Першої українсько-російської 
баптистської церкви і Американ-
ської п’ятидесятницької місії «Ра-
дісна звістка» із Нью-Йорка. Очолив 
вихід із українсько-російської бап-
тистської громади й приєднання до 
американських п’ятидесятників пре-
світер церкви Іван Юхимович Воро-
наєв. Це сталося 8 червня 1919 року 
на недільному богослужінні. Разом 
із пастором з громади вийшли прак-
тично всі члени церкви (близько 20-
30 осіб). Після приєднання до аме-
риканської місії «Радісна звістка», у 
якій також було багато слов’янських 
емігрантів, їм запропонували за-
снувати свою слов’янську поміс-
ну конгрегацію хрещених Духом 
Святим. Цей момент можна вва-
жати народженням слов’янської 
асамблеї Євангельських хрис-

тиян Святої П’ятидесятниці. Це 
була перша російськомовна 
п’ятидесятницька церква в Амери-
ці, яка стала колискою об’єднання 
церков Євангельських Християн 
Святої П’ятидесятниці на терито-
рії Східної Польщі та Союзу христи-
ян євангельської віри в Радянській 
Україні. Вплив першої Слов’янської 
П’ятидесятницької Асамблеї в Аме-
риці пошириться за короткий період 
на багато країн Східної Європи і Азії: 
Болгарію, Росію, Білорусію, Україну, 
Польщу, Казахстан, Узбекистан.

Перше зібрання асамблеї було 
проведено 1 липня 1919 року. Гро-
мада активно розвивалася. Сфор-
мувалася команда, з якою І. Воро-
наєв проводив час в євангелізації 
та служінні, видавав журнал, релі-
гійні брошурки. До кінця 1919 року 
асамблея налічувала 70 осіб.

Протягом одного року, з 1919 до 
1920, в Америці утворилося близь-
ко п’ятнадцяти російських гро-
мад євангельських християн Святої 
П’ятидесятниці, переважно навколо 
Нью-Йорка: в Бостоні, Нью-Джерсі, 

Сторiнки iсторii
..

Євангельські християни Святої П’ятидесятниці

Друкується за виданням: «Становлення Союзу християн віри євангельської у Західній 
Україні. Збірник статей, присвячений 90-літтю з’їзду в Старій Човниці», укладач Михай-
ло Мокієнко



Філадельфії, Скрентоні. Спочатку 
російські п’ятидесятницькі церкви 
були незалежними. Кожна грома-
да під керівництвом своїх старій-
шин робила те, що вважала за по-
трібне, без контролюючого центру. 
Незабаром назріла необхідність 
створення своєї асамблеї церков з 
єдиним центром, статутом, віров-
ченням. З’їзд відбувався в місті Фі-
ладельфія з 8 до 15 лютого 1920 
року. На з’їзді організовано «Росій-
ську місію Євангельських християн 
Святої П’ятидесятниці», яку очолив 
Іван Юхимович Воронаєв, заступни-
ком був обраний І. О. Герис. Вибра-
не правління розгорнуло активну 
діяльність серед слов’янських цер-
ков Америки та Канади, а згодом 
— Болгарії, Росії та України. Воро-
наєв та Герис відвідували церкви й 
проповідували в містах Америки, де 
проживало багато слов’янських емі-
грантів. 

Але провидінню Божому суди-
лося повести цих людей іншою до-
рогою, щоб через них покласти 
початок широкомасштабної про-
повіді Євангелії й організувати 
п’ятидесятницький рух у Східній Єв-
ропі. Бог протягом декількох місяців 
через різних людей говорив до Во-
ронаєва, щоб він залишив служіння 
в Америці та їхав на батьківщину, 
в Росію. У зв’язку з цим в середині 
червня 1920 року Воронаєв збирає 
раду відповідальних керівників місії 
й основних церков коаліції. На раді 
Воронаєв передає служіння відпо-
відального за місію, редактора жур-
налу «Істина і Життя» і пастора Нью-
йоркської церкви довіреним людям, 
а сам готується до місіонерського 
служіння. У 1920 році він прибуває 
до Туреччини, а потім — до Болгарії, 
де закладає основи для подальшо-
го розвитку п’ятидесятництва, після 
чого вирушає в Одесу. Двадцяті ро-
ки були найбільш сприятливим ча-
сом для початку п’ятидесятницької 
місії в СРСР.

Іван Олексійович Герис виїхав до 
Польщі в другій половині січня 1924 
року. Мета поїздки — відвідати бра-
тів, які на початку 20-х років, після 
закінчення Першої світової війни, 
повернулися додому. 

Прибувши в Кременець, Герис 
зупинився в сестри Навротської, яка 
належала до баптистської общини. 

У домі, де зупинися проповідник, 
стало збиратися багато людей, які 
хотіли почути новини з Америки. 
Після бесід, які чергувалися зі сло-
вами проповіді, людям зазвичай 
ставилося основне питання, з яко-
го й почалося духовне пожвавлення 
серед жителів Кременця й оточую-
чих сіл: «Чи ви хрещені Святим Ду-
хом?» Слухачі не розуміли, про що 
саме  запитує Іван Герис, і, як прави-
ло, відповідь була такою: «Ми пока-
ялися й були хрещені у воді, а що та-
ке хрещення Святим Духом — ми не 
знаємо». Тоді проповідник пропону-
вав помолитися за зцілення й духо-
вне хрещення. Після молитви одна 
сестра на прізвище Гінська отрима-
ла зцілення, а потім хрещення Свя-
тим Духом і стала говорити іншими 
мовами. Ця вістка рознеслася по 
місту, і  наступного дня прийшло ще 
більше бажаючих слухати й бачити 
Божі чудеса. Потім, за свідченням 
Гериса, стався такий випадок: «На 
другой день мы имели собрание в 
другом доме — и Господь крестил 
Св. Духом ту сестру, которая нака-
нуне получила спасение. Когда мы 
беседовали, пришел руководящий 
баптистской общиной И. Терновой, 
поздоровался и, сказавши: «Я был у 
больной вдовы и говорил ей, чтобы 
отвезти в больницу, но она не хо-
чет», поспешно ушел. Тогда я заявил 
присутствовавшим, что Св. Писание 
учит, что если один член болеет, то 
больны все члены, сочувствуя его 
болезни, и предложил пойти и на-
вестить больную. Почти все мы по-
шли к больной вдове. Я спросил 
о здоровье и о вере… Попросил 
бывших со мною преклонить ко-
лени и молиться. После молитвы я 
совершил елеопомазание, возло-
жил свои руки на больную, соглас-
но Марк. 16:18; Иак. 5:14; потом 
взял больную за руку и велел ей 
во имя Иисуса Христа встать с по-
стели, и она встала и начала ходить 
по комнате, славя Бога. Бывшие со 
мною, видя это чудесное исцеле-
ние, в слезах прославили Господа 
Иисуса Христа. Спустя пару часов 
после этого мы имели молитвенное 
собрание, на которое пришла полу-
чившая чудесное исцеление сестра 
и свидетельствовала, как Господь ее 
исцелил. Многие прославили Госпо-
да Иисуса». 

Так починалося пробудження 
євангельських церков у Кременці, 
де вістка про зцілення поширилася 
з миттєвою швидкістю. Люди бачи-
ли чудеса й хотіли їх пережити. За 
короткий період часу сформувалася 
громада, яка потребувала постійно-
го керівника. Оскільки Герис приїхав 
лише тимчасово, він вирушив у Ко-
вельський повіт до Йосипа Черсько-
го й запропонував  йому переїхати 
на постійне проживання в Креме-
нець, щоб очолити утворену церкву.

Невдовзі брати Ільчук, Нагорний 
і Антонюк дізналися про приїзд Ге-
риса й приїхали в Кременець, щоб 
його відвідати. Після зустрічі й мо-
литов вони всі разом поїхали в се-
ло Биківці, де служіння виконував 
Порфирій Ільчук. Згодом вони відві-
дали багато інших сіл, у яких прово-
дили зібрання, проповідували про 
хрещення Святим Духом. 

Потім Герис поїхав у Галіцію, у 
село Костянтинівку, до сестри Не-
дошитко: «Сестру Недошитко мы 
застали в печальном положении, 
ибо ее сильно преследовали свя-
щенники и даже запретили ей дер-
жать собрания. Мы провели c ней 
вечер в чтении Слова Божия, под-
крепляя собравшихся, которые обе-
щали твердо держаться евангель-
ской веры». Згодом вони відвідали 
Станіславів, Коломию, Красне, Львів 
і повернулися у Кременець.  Протя-
гом цієї місіонерської подорожі бу-
ли звершені водні хрещення. 

З оповідей Гериса можна зро-
бити висновок, що на території Во-
линської, Тернопільської, Мінської 
губерній люди могли досить вільно 
сповідувати євангельську віру, були 
лише певні локальні труднощі. У Га-
ліції ситуація була іншою. Місцеве 
населення й влада протистояли по-
ширенню євангельського християн-
ства  й звершенню різних служінь. 

Відвідавши всі сформовані гро-
мади, Герис відчував потребу в цен-
тралізації й систематизації громад, 
що передбачало створення загаль-
ного об’єднання церков. Поспілку-
вавшись, служителі вирішили про-
вести установчий з’їзд зі створення 
об’єднання Євангельських христи-
ян Святої П’ятидесятниці. Призна-
чили його на 1-5 травня 1924 року. 
На з’їзд прибуло близько 50 делега-
тів, як братів, так і сестер, з 15 гро-



мад. Це були люди, які хотіли ревно 
служити Богові, але, на жаль, були 
малограмотними, особливо в пи-
таннях віри. Однією з небезпек для 
громад міг стати крайній містицизм 
— «все робити по духу». Цього й по-
боювався Іван Герис: «Почти во всех 
посещенных мною общинах я ви-
дел нужду в здравом и полном на-
ставлении Слова Божия, которое я 
и преподавал».  Для того, щоб уник-
нути цієї проблеми, на думку служи-

ня, де люди отримували духовне 
хрещення та зцілення. На з’їзді бу-
ло рукопокладено на дияконське 
служіння Порфирія Ільчука. Йосипа 
Черського було призначено пресві-
тером общини в місті Кременці, а 
брата Красковського — у Мінській 
губернії. Також було обрано комі-
тет Союзу: І. Герис — голова; П. Іль-
чук — помічник голови; Т. Нагорний 
— секретар; Й. Черський – касир; В. 
Синькевич — помічник касира; І. Ан-

с нами. Господь чудно действует 
силой и Святым Духом; приводит 
грешников к покаянию и проща-
ет грехи, крестит Святым Духом, и 
больных исцеляет от болезней. Сла-
ва Господу! В деревне Изва Господь 
пробудил более 40 душ, и 8 июля 
сего года совершилось святое по ве-
ре крещение, на котором 29 душ за-
ключило завет с Господом, причем 8 
душ Господь крестил Святым Духом 
со знамением новых языков. Мно-
гие получили чудные исцеления от 
горячки, чахотки, сухой боли в ру-
ках и т. д. У одного брата умер маль-
чик, и мы сошлись и вопили к Госпо-
ду, и Он возвратил мальчику жизнь, 
который доселе жив и здоров. Бла-
гословен Господь Бог наш. Слава 
Ему, Аллилуйя! Молитесь о нас».

И. Черский, 1926 год: «Посылаю 
вам фотографию крещения в селе 
Огрышковцы, где принимали вод-
ное крещение 74 души. Комендант 
полиции привез фотографистку 
снять для него на память фотогра-
фию крещения. Мы об этом ничего 
не знали, а потом я узнал и купил 
одну фотографию для вас. Мы име-
ли еще другие водные крещения, 
о которых нужно писать много. Но 
время идет к зиме и вода становит-
ся холодной. Молитесь, дабы Гос-
подь выслал больше работников на 
ниву Свою. Ваш во Христе брат».

Любовь Кобяко: «После посеще-
ния дорогих в Господе Иисусе Хрис-
те братьев Гериса и Комсы нашей 
общины в Виленской губ., я еще бо-
лее утвердилась в необходимости 
крещения Духом Святым. Прилагая 
усилия смотреть за своим сердцем 
как за храмом, который должен при-
надлежать Богу, и желая, чтобы и у 
меня Господь сотворил Свою оби-
тель, я молилась о крещении Духом 
Святым. И слава Иисусу Христу! Он 
услышал меня, и 27 марта 1926 года 
я была крещена Духом Святым, как 
в день Пятидесятницы».

Всі ці свідчення протягом 1924-
1928 рр. показують, що склалася 
якісно нова ситуація в організації 
благовістя, створенні й розвитку цер-
ков. Колись потужний стихійний рух 
через чіткі організаційні форми при-
ніс багато позитивних результатів се-
ред помісних громад євангельських 
християн Святої П’ятидесятниці. Ще 
наприкінці 1925 року Іван Герис на 

телів, треба було сформувати статут 
об’єднання та визначити принципи 
церковного життя. Також важливим 
завданням було окреслити догмати-
ку, головні цілі й плани на майбут-
нє, а також залишити служителів, 
які могли слідкувати за місцевими 
громадами й допомагати їм розви-
ватися. У ході цього з’їзду було ба-
гато бесід і рішень, прийнятих у лю-
бові та єдності один із одним. Від 
євангельсько-баптистської догмати-
ки п’ятидесятників відрізняло лише 
одне — розуміння хрещення Духом 
Святим. Хрещення Духом Святим не 
пов’язувалося з відродженням, а 
фізичною ознакою цього хрещення 
вважалося знамення інших мов.

Вдень відбувалися ділові зібран-
ня, на яких піднімалися насущні пи-
тання, а увечері — закличні зібран-

тонюк, Ф. Кандиба, Г. Крас-
ковський, Л. Білосевич — 
члени ради. 

Після від’їзду Івана Ге-
риса в Америку духовною 
працею керував Йосип Чер-
ський. З його листів  у жур-
налі «Путешественник» 
(1925-1927 рр.) в рубри-
ці «Что нам пишут» можна 
побачити справжнє пробу-
дження серед громад єван-
гельських християн Святої 
П’ятидесятниці. Велика кіль-
кість людей за цей період 
приєдналися до церкви, ба-
гато хто пережив зцілення 
й хрещення Святим Духом, 
були також випадки воскре-
шення з мертвих.

Ось ті нечисленні свід-
чення людей, які описували 
свої переживання. 

С. М. Ярмолюк, с. Орехо-
во, 1925 год: «Желание мо-
его сердца сообщить всем 
избранным Божьим, что мы 

имели 7 июня важное и радостное 
собрание под открытым небом в се-
ле Ореховом, когда 52 души заклю-
чили завет с Господом посредством 
водного крещения. Третья часть из 
этих 52 душ была крещена Святым 
Духом еще до водного крещения. 
Это подобно Деяниям 10:45-48. На 
собрании присутствовало свыше 
700 душ; публика была тронута Сло-
вом Божьим; многие плакали, и ког-
да мы преклоняли колена на молит-
ву, то вся публика сняла шапки, и 
многие вздыхали к Господу, так что 
вновь много уверовало. Благосло-
вен Бог наш. Молитесь о нас. Ваш 
брат во Христе!».

Г. Красковский, 1925 год: «Мир 
вам, дорогие во Христе братья и 
сестры! Возвещаю вам, что, по слову 
Божьему, благодать Его пребывает 

Іван Герис



четвертому річному з’їзді російських, 
польських і українських євангель-
ських християн Святої П’ятидесятниці 
Америки взяв братський лист від Со-
юзу до церков Польщі для відвіду-
вання братських зустрічей. Але щось 
йому завадило, і тільки в жовтні 1927 
року він знову приїхав до Кременця 
відвідати рідних, друзів і кількісно та 
якісно зміцнілі громади ЄХСП Поль-
щі. «Я прибыл из Америки в Варшаву 
воскресным утром 30 октября и сра-
зу же поехал к брату Трейчелю до-
мой. Вместе с ним и его женой я еще 
успел на утреннее богослужение, 
где я встретил сестер Эвальд и Бук-
чинскую. В понедельник я отправил-
ся в Кременец, где братья встрети-
ли меня с большой радостью и сле-
зами на глазах. В тот же день моего 
прибытия вечером была прекрас-
ная встреча, на которой руководи-
тели окружающих районов сообщи-
ли мне о том, как ведется духовная 
работа... и слезы полились из моих 
глаз, когда я слушал о том, в каких 
условиях они работают. Я немедлен-
но взялся за работу, а также созвал 
членское собрание для рассмотре-
ния некоторых проблем, которые 
возникли…»

Служителі прийшли до висновку, 
що назріла необхідність проведен-
ня Другого спільного з’їзду керую-
чих п’ятидесятницьких общин. Його 
метою було — визначити подальші 
шляхи в будівництві Божої Церкви в 
нових умовах — умовах виникнення 
багатьох осередків пробудження. 
З’їзд було скликано в кінці  лютого 
1928 року. Його учасниками стали 
102 людей.

На цьому з’їзді було прийнято 
сім резолюцій, основними з яких 
були такі: 

1) про всезагальну євангелізацію 
Полісся;

2) про широку проповідь доктри-
ни сповнення Святим Духом;

3) про будівництво молитовного 
будинку в Кременці…

У своєму виступі Герис по-
особливому підкреслив необхід-
ність підготовки працівників для 
Союзу церков. У зв’язку з цим було 
прийнято рішення налагодити під-
готовку благовісників, учителів не-
дільних шкіл, керівників жіночих зі-
брань та юнацтва.

Декілька братів були рукопокла-
дені на різні служіння в церкві. На 
закінчення з’їзду брат І. Герис закли-

кав усіх делегатів до неухильного 
виконання всіх постанов з’їзду. Де-
легати з молитвою подяки зверну-
лися до Господа за благословенням 
і допомогою згори і молили Все-
вишнього, щоб Він щедро благосло-
вив подальшу роботу Союзу.

Після цього з’їзду Іван Герис по-
їхав в Америку й більше ніколи не 
повертався в Україну. Він служив 
там пастором у декількох церквах. 

Союз ЄХСП у 1929 році на черго-
вому Третьому з’їзді було перейме-
новано у Союз Християн Віри Єван-
гельської (ХВЄ). Це був новий етап 
розвитку українських церков, які 
об’єдналися з п’ятидесятницькими 
церквами Польщі, Німеччини, Бі-
лорусі. Очолив цей об’єднаний Со-
юз ХВЄ Артур Берґгольц. Штаб-
квартира нового об’єднання церков 
розмістилася у Лодзі.

Олег БОРНОВОЛОКОВ,
викладач Української 

євангельської теологічної 
семінарії

Фото на стор. 30: Учасники пер-
шого з’їзду Святої П’ятидесятниці 
1-5 травня 1924 року.



«А людина тілесна не приймає 
речей, що від Божого Духа, бо їй 
це глупота, і вона зрозуміти їх не 
може, бо вони розуміються тіль-
ки духовно. Духовна ж людина су-
дить усе, а її судити не може ніх-
то» (1Кор.2:14-15).

Коли я кажу «служитель», то маю 
на увазі не лише пастора чи єписко-
па, а кожну людину в Тілі Ісуса Хрис-
та, яка виконує те чи інше завдання.

Говорячи про духовність, ми ін-
коли плутаємося й не можемо від-
різнити духовність від псевдодухов-
ності чи лжедуховності. Інколи духо-
вним називають те, що ним не є. 

У церквах люди часто недооці-
нюють важливість відповідного 
духовного сану служителя. Наве-
ду приклад не з церковного жит-
тя. У моєму Красноармійську Доне-

Духовність та відповідальність 
християнина

цької області жив секретар райкому 
компартії. Ця організація в нас була 
дуже серйозною, вона активно ді-
яла навіть протягом багатьох років 
після проголошення незалежності 
України. За роки незалежності єди-
ний бюст Леніну було встановлено 
саме в нашому місті 7-8 років то-
му. Я особисто знав того чоловіка, 
який очолював цей осередок ком-
партії. Він був настільки порядним 
і простим, що приваблював до себе 
багато людей. Люди ставали кому-
ністами навіть не тому, що це дава-
ло їм певні привілеї, а тому, що їх-
ній лідер був настільки доступний 
й авторитетний, настільки готовий 
відповідати на людські потреби, що 
всі тягнулися до нього. Після його 
смерті в місті навіть повісили ме-
моріальну дошку на знак поваги до 
нього.

Я впевнений, що Господь благо-
словляє Церкву, що Дух Святий бу-
дує її. Але в справі будування церк-
ви дуже важливим є внутрішній 
стан лідера і членів самої Церкви. 
Як важливо, щоб служителі пильну-
вали за собою! Як важливо, щоб ми 
були взірцем для тих людей, яким 
служимо! І цього нас учить Боже 
Слово.

На жаль, люди, які повністю по-
ринають у довірене Богом служін-
ня, інколи нехтують особистим роз-
витком як християнина. Турбуючись 
про інших людей, ми не повинні за-
бувати, що наш стан передається 
тим людям, які перебувають поряд 
з нами. Це стосується не тільки сім’ї, 
хоча її стан є індикатором нашої ду-
ховності. Бо якщо в сім’ї проблеми 
через вади мого характеру й мої 
власні недопрацювання та комплек-

Проповiдь



Одну з причин, яка пояснює, 
чому люди духовно не зростають, 
відкриває автор Послання до єв-
реїв. «Про це нам би треба багато 
казати, та висловити важко його, 
бо нездібні ви стали, щоб слухати» 
(Євр.5:11). На жаль, це велика про-
блема, коли люди слухають не Бо-
же, а людське. Або ще навіть гірше 
– слухають «духів підступних і наук 
демонів». Це призводить до того, 
що вони відступають від віри й іс-
тинної духовності.

Нині досить часто виникають но-
ві рухи, які захоплюють тисячі й де-
сятки тисяч людей. Багато людей 
піддалися їм, бо не знали істини, 
були простодушними, але багато — 
й через те, що не хотіли перебува-
ти в істині, бо не полюбили її. Пере-
буваючи в істині, треба працювати 
над собою. Треба дисциплінувати 
себе, треба насправді докладати зу-
силь. Треба смирятися перед Богом 
і людьми, не втрачати здатності ка-
ятися, визнавати свої помилки. На-
віть якщо ти пастор.

Апостол Павло дуже легко визна-
чив, що християни в Коринті не ду-
ховні люди. Він утворив цю церкву, 
вклав у цих людей багато праці й по-
особливому любив їх. А визначив їх-
ній духовний стан, дивлячись на їх-
ні взаємостосунки в церкві. Коли ми 
бачимо взаємостосунки, у яких про-
являються пороки, вказані Павлом, 
це показник того, що духовності там 
немає, немає досконалості. 

У Посланні до ефесян, говорячи 
про дари для церкви, апостол ствер-
джує: «І Він (Христос), отож, наста-
новив одних за апостолів, одних за 
пророків, а тих за благовісників, а 
тих за пастирів та вчителів, щоб при-
готувати святих на діло служби для 
збудування тіла Христового, аж по-
ки ми всі не досягнемо з’єднання 
віри й пізнання Сина Божого, Мужа 
досконалого, у міру зросту Христо-
вої повноти» (Еф.4:11-13). Тобто Бог 
хоче, щоб ми були досконалими й 
зрілими в Ісусі Христі, дорослими 
людьми, а не «малолітками, що хи-
таються й захоплюються від усяко-
го вітру науки за людською оманою 
та за лукавством до хитрого блуду» 
(Еф.4:14).

Коли ми читаємо, яким має бу-
ти служитель, то часто відносимо це 
лише до пасторів та єпископів. Ко-

лись я мав розмову з одним христи-
янином, у якого була невіруюча дру-
жина. Він набив її, та коли я докорив 
йому, відповів: «То тобі цього не 
можна. Бо про єпископа написано, 
що він має бути не заводіяка (рос. 
«не бийца»). А мені можна». Але 
це помилкова думка. Боже бажан-
ня, щоб кожен християнин зріс до 
досконалості, до істинної духовнос-
ті, коли легко прощати, коли ніби й 
не помічаєш, що тебе ображають, 
коли не відповідаєш на певні гострі 
слова на свою адресу. Я не кажу, що 
це легко. Але стверджую, що ми по-
винні дорости до такого віку, коли 
зможемо не опускатися до рівня тих 
людей, які ще не досягнули до цієї 
духовності. Це дуже важливо! Бо від 
наших особистісних характеристик, 
від наших духовних якостей дуже 
багато залежить.

Бачачи горду людину, інші лю-
ди сахаються її. Гордість відштовхує. 
Чому так багато людей ходило за 
Христом? Ні, не лише тому, що він 
зціляв, годував, а й тому, що в Ньо-
му вони бачили смиренну, люблячу 
людину. Коли людина лагідна, вона 
приваблює до себе людей, а коли 
горда — відштовхує. Горда людина 
принижує людей просто своїм по-
глядом, своїм ставленням, своєю 
поведінкою. Високодуховна люди-
на наділена якостями плода духа 
— любов’ю, радістю, миром, довго-
терпінням, добрістю, милосердям, 
вірою, лагідністю, здержливістю 
(див. Гал.5:22:23). Якщо ми не має-
мо чогось із цього, то всіма силами 
повинні до цього прагнути.

Окреслюючи відповідальність 
служителя, процитую пророка Ма-
лахію: «Бо уста священикові знання 
стережуть та Закона шукають із уст 
його, бо він Ангол Господа Савао-
та» (Мал.2:7). Люди шукають тих, 
хто може передати знання від Бога, 
тих, які будуть говорити істину. Сьо-
годні дуже багато тих, хто спотвори-
ли істину й повірили неправді, як і 
попереджував апостол Павло що-
до останніх часів, коли люди будуть 
обирати собі вчителів, які б їхні ву-
ха влещували. Такі вчителі будуть 
проповідувати нездорове вчення 
або, як точніше це звучить в оригі-
налі, незбалансоване вчення. За-
вжди треба витримувати баланс, як 
його витримує Священне Писання: з 

си, то тим більше все це відіб’ється 
на тих людях, яким я служу. 

Згідно з Біблією, коли ми наро-
джуємося згори, Бог Духом святим 
щось продукує в нашому житті. Те, 
чого ми не могли робити, стали ро-
бити. Те, що ми не могли залишити, 
раптом залишили. Тобто Бог змінює 
особистість. А далі Він хоче, щоб 
ми рухалися не тільки завдяки Йо-
го благодаті, а докладали зусилля, 
працюючи над своїм серцем, над 
своєю внутрішньою людиною, пе-
ремінюючись в образ Господа Ісуса 
Христа.

Ми, на жаль, можемо зустріти в 
церкві людей, які, відвідуючи її 20-
30 років, не надто сильно змінилися 
внутрішньо. Вони так і залишилися 
немовлятами в Христі. Ось що каже 
про це апостол Павло: «І я, браття, 
не міг говорити до вас, як до духо-
вних, але як до тілесних, як до не-
мовлят у Христі. Я вас годував мо-
локом, а не твердою їжею, бо ви не 
могли її їсти, та й тепер ще не може-
те, бо ви ще тілесні» (1Кор.3:1-3). І 
він вказує їм на те, що визначає їхній 
духовний вік: «Бо коли заздрість та 
суперечки між вами, то чи ж ви не 
тілесні, і хіба не по людському роби-
те?» Тепер ми також можемо почу-
ти такі висловлювання, як у коринт-
ській церкві: «Я Христовий. Я член 
Вселенської Церкви. Мені люди — 
не авторитет. Немає посередників, 
є лише Христос, тому мені ніхто не 
потрібен».

Люди, які так кажуть, зазвичай 
мають серйозні внутрішні пробле-
ми, у них всередині — конфлікт. То-
му для них немає авторитетів серед 
людей. Одного разу до мене підій-
шов чоловік, якого я знаю уже бага-
то років, і запитав, чи прийму я його 
в члени церкви. Він був уже майже в 
усіх церквах нашого міста. Я запитав 
у нього: «А хтось із людей у церкві є 
авторитетом для тебе?» — і почув у 
відповідь: «А ти що, святий?» Тобто 
в нього не було жодної людини, на 
думку якої він би зважав. І разом із 
цим він вважає себе супердуховною 
людиною, бо, маючи спілкування 
з Богом, за його словами, отримує 
певні духовні відкриття. Проте, це 
не істинна духовність, і свідченням 
цього є те, що він перебуває в кон-
флікті з усіма людьми, навіть зі свої-
ми рідними й близькими.



одного боку — Бог є любов, а з іншого 
боку, Бог — то палючий вогонь. Якщо 
хтось починає проповідувати лише од-
ну з цих граней, образ Бога спотворю-
ється. Хтось проповідує лише Закон, а 
хтось якусь дешеву «благодать». Це не-
правильно. Вчення має бути збалансо-
ваним і вуста священика повинні пиль-
нувати за цим.

Люди прагнуть істини. Вони підуть 
за простою, відкритою й щирою осо-
бистістю. І якщо така людина пропо-
відує істину, люди будуть приймати її й 
правильно формуватися як християни. 
Тому ми повинні вести людей на добрі 
пасовиська, щоб вони могли зростати 
здоровими й емоційно, і духовно. Бо 
лише такі люди будуть здатними зго-
дом формувати інших — подібних до 
себе здорових особистостей.

Апостол Павло, зібравши пресвіте-
рів, сказав їм: «Пильнуйте себе та всі-
єї отари, у якій Святий Дух вас поста-
вив єпископами, щоб пасти Церкву 
Божу, яку власною кров’ю набув Він» 
(Дії 20:28). Тобто передусім кожен слу-
житель повинен пильнувати за собою, 
вникати в себе й контролювати себе. 
Дисциплінуй спочатку себе, а потім і 
тих, кого Бог тобі довірив. І робити ми 
це повинні «не з примусу, але добро-
вільно, не для брудної наживи» і не па-
нуючи над народом Божим, тому що за 
тих людей, яких нам довірив Бог, ми бу-
демо давати звіт перед Богом. Це на-
ша відповідальність перед Богом і ци-
ми людьми.

Звісно, є люди, які можуть принижу-
вати служителів, докоряти їм, звинува-
чувати в чомусь, але це і є ціною лідер-
ства. І нікуди від цього не дінешся. Але 
в той же час, незважаючи на ці момен-
ти, Я маю робити те, що повинен. Зре-
штою, усі ми постанемо перед Богом і 
дамо Йому звіт. Я буду відповідати за 
себе, як я реагував на зовнішній тиск. У 
нас немає влади змусити людей добре 
ставитися до нас. Але у нас повинна бу-
ти сила змусити себе правильно реагу-
вати на людей.

Я хотів би кожному побажати зна-
йти свою нішу в служінні, щоб робити 
те, до чого нас покликав Господь — з 
повною відповідальністю, прагнучи до 
досконалості та зрілості в Ісусі Христі. І 
тоді Господь буде сприяти нам у цьому. 

Анатолій БЕЗКРОВНИЙ,
єпископ, старший пресвітер 

об’єднання церков ХВЄ Донбасу

8 червня 2019 року в Рівному відбулася конференція, присвячена 
святкуванню 30-річного ювілею місії «Добрий самарянин». Конферен-
ція була не просто місіонерською. На неї було запрошено також мо-
лодь, щоб, як зазначають організатори заходу, через свідчення про мі-
сіонерську роботу «надихнути молоде покоління на виконання Вели-
кого Доручення». У ході конференції своїм досвідом служіння ділилися 
засновники, працівники та діючі місіонери.

Варто зазначити, що християнська місія милосердя «Добрий Сама-
рянин» почала свою роботу у 1989 році, а у 1990 її було офіційно заре-
єстровано. Першим директором місії був Ростислав Радчук, згодом її 
очільниками стали Павло Радчук і Ярослав Кулініч, а з 2003 року аж до-
нині місію очолює Ростислав Боришкевич. Для реалізації головної мети 
місії — проповіді Євангелії — у рамках місії діє місіонерський відділ та 
відділ благовістя, християнська телерадіокомпанія та відділ служіння 
дітям, а також відділ милосердя.

30-річний ювілей місії 
«Добрий самарянин»

Станом на 2019 рік при місії «Добрий Самарянин» працює 75 місі-
онерських станцій, на яких трудиться 175 місіонерів. В організованому 
при місії біблійному інституті «Віра», який випустив чотири групи сту-
дентів, духовну освіту отримало близько 200 пасторів з України, Росії та 
Білорусі. Починаючи із 2008 року, євангелізаційна команда місії органі-
зовує місіонерські поїздки в Індію. З 2001 року місія щороку проводить 
понад сто наметових євангелізацій у різних областях України.

Працівники відділу дитячого служіння разом із місіонерами щоріч-
но проводять близько 40 літніх дитячих таборів. У вересні 2007 року в 
селі Новоукраїнка Рівненського району було відкрито дитячий будинок 
сімейного типу. Нині тут проживає дві сім’ї, які виховують понад 20 ді-
тей, більшість із яких є прийомними.

На даний час на місцевому телеканалі «Рівне-1» транслюється духо-
вно-просвітницький телепроект «Інша перспектива», а через мережу 
Інтернет транслюється молодіжна програма «Голос, що кличе», під та-
кою ж назвою щомісячно видається християнська євангелізаційна га-
зета.

У ході конференції керівники місії та місіонери згадували весь шлях, 
яким їм довелося пройти, свідчили про Божі милості, явлені у їхньому 
служінні. 

Розпочав конференцію відповідальний за молодіжний відділ УЦХ-
ВЄ у Рівненській області Віктор Давидюк. Словом настанови та благо-
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словіння ділився старший пресвітер 
Рівненського обласного Об’єднання 
Олександр Коток. 

У ході конференції взяли участь 
служителі з різних областей Укра-
їни та з-за кордону, зокрема, стар-
ший пресвітер церков ХВЄ у Черні-
гівській області Віталій Гавула, стар-
ший пресвітер церков ХВЄ Волин-
ської області Михайло Близнюк, 
директор місії «Авен-Єзер» в США 
Алекс Чубарук, місіонер із Полтав-
щини Сергій Мельник (він покаявся 
завдяки служінню відомого гурту, 
який тісно співпрацював із місією), 
Михайло Кукса — колишній стар-
ший пресвітер Чергінівської облас-
ті, директор місії «Голос надії», за-
відувач місіонерським відділом 
УЦХВЄ єпископ Микола Синюк. Во-
ни ділилися роздумами про місіо-
нерське служіння, дякували місіо-
нерам «Доброго самарянина» за 
співпрацю, надихали молодих лю-
дей присвятити своє життя пропо-
віді Євангелії. Роман Корнійко, за-
сновник організації «Отчий дім», 
дякував за допомогу та сприяння в 
роботі із сиротами. 

Гурти «Авен-Єзер» та «Салім», 
які багато років працювали разом з 

євангелістами місії, співом супрово-
джували увесь хід конференції. 

Директор місії Ростислав Бориш-
кевич розповів про історію її засну-
вання та діяльність, яка поширюєть-
ся на різні регіони України, зокрема 
Рівненську, Житомирську, Львів-
ську, Луганську, Полтавську, Харків-
ську, Херсонську, Хмельницьку, Чер-
нігівську області та Крим. Слово мав 
також перший директор «Доброго 
Самарянина»  Славік Радчук.

У ході конференції було звер-
шено молитву за працівників місії 

рі того ж дня. Тут співом служив гурт 
«Боришкевичі». Петро Радчук, Рос-
тислав Боришкевич, Ростислав Рад-
чук та інші євангелисти розповіда-
ли присутнім про любов Божу, про 
спасіння, яке дароване в імені Ісуса 
Христа. До покаяння вийшло близь-
ко двадцяти людей. Ще стільки ж — 
на молитву за зцілення.

Заключним акордом ювілейних 
святкувань стало євангелізаційне 
служіння на місцевому стадіоні, яке 
відбулося 9 червня.

і за подальше поширен-
ня Євангелії. Також був за-
клик до молодих людей, 
які готові присвятити своє 
життя цьому служінню, на 
цей заклик вийшли десят-
ки людей. Була звершена 
молитва за них, роздані 
анкети, зроблені настано-
ви.

На заклик до покаяння 
також декілька людей ви-
йшло наперед. 

Продовженням свята 
стало євангелізаційне зі-
брання у парку Шевченка, 
яке було проведене увече-
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Представлясмо область

— У 2018 році вас переобрали 
на ще один строк перебування на 
посаді старшого пресвітера Волин-
ського об’єднання церков ХВЄ. Що 
ви вважаєте основним досягнен-
ням служіння за минулу каденцію 
вашого головування?

— Говорячи про досягнення, 
най першим я назвав би збережен-
ня єдності між церквами, між слу-
жителями як помісних церков, так і 
стосовно старших служителів. У нас 
немає якихось поділів, ми дотриму-
ємося одного вчення, є взаєморозу-
міння між служителями.

Звісно, ми можемо говорити про 
збільшення кількості церков, зрос-
тання кількості членів. Це також 
свідчить про те, що Бог будує Церк-
ву й справа Божа не занепадає.

Разом із тим я завжди говорю 
служителям, що навіть те, що вже 
досягнуто в духовній праці, ми по-

винні удосконалювати. Вважаю прі-
оритетними завданнями — підніма-
ти духовний рівень членів Церкви, 
посилювати проповідь Євангелії, а 
також примножувати участь христи-
ян у справах доброчинності — це ті 
основні напрямки, на яких я акцен-
тував і акцентуватиму увагу.

— Які сфери служіння, на вашу 
думку, добре розвинуті в області, а 
які потрібно ще розвивати?

— Вважаю, що в нас покращи-
лася євангелізаційна праця. Задія-
на велика кількість молоді, працює 
більше 100 місіонерів, які перебу-
вають на церковній підтримці. Хоча, 
скажу ще раз, зупинятися не варто, 
треба рухатися вперед.

Що хотілося б удосконалити — 
то це духовний стан членів церкви. 
Один Бог знає справжній стан люд-
ських сердець. Частково ми може-

мо оцінювати їх з учинків, на які ди-
виться й Господь. Бо якщо духовно 
людина слабне, у неї з’являються 
різні духовні хвороби. І звідси вини-
кає дуже багато проблем у церквах, 
у сім’ях.

— Розкажіть про освітній про-
ект для служителів, який стартував 
у 2018 році. Які його основні цілі?

— У Волинському об’єднанні 
церков протягом останніх чотирьох 
років обрано більше 30 нових слу-
жителів. І тому виникла необхід-
ність збирати їх і проводити навчан-
ня щодо найактуальніших питань 
практичного життя служителя. Ми 
маємо відповідну навчальну про-
граму, залучили викладачів, служи-
телів із досвідом, щоб допомогти 
тим людям, які прийняли естафету 
служіння, продовжувати діло Боже, 
використовуючи досвід своїх попе-

Михайло 
Близнюк: 

«Мені хочеться 
дивитися на все 
так, як дивився 

Христос»

Волинь з повним правом можна назвати 
колискою п’ятидесятницького руху в Укра-
їні. Пробудження розпочалося тут ще на 
початку 20-х років минулого століття і про-
довжується дотепер. Волинська область 
за кількістю церков ХВЄ займає друге міс-
це після Рівненської. Нещодавно у Луць-
ку відзначався 90-річний ювілей утворен-
ня п’ятидесятницького Союзу. З цієї нагоди 
пропонуємо вашій увазі інтерв’ю з головою 
об’єднання церков ХВЄ області єпископом 
Михайлом Близнюком про життя та служін-
ня місцевих громад.



редників, впевненіше почува-
тися й радіти, що вони в числі 
тих, кого Бог обрав для служін-
ня Його дітям.

Я не можу сказати, що цей 
захід якийсь особливий. Ми 
постійно збираємо служителів, 
проводячи з ними зустрічі, ре-
гіональні бесіди, семінари; і не 
тільки служителів, але й членів 
церков, молодь, дітей.

— З якими труднощами до-
велося стикатися за час слу-
жіння старшим пресвітером? 
Чи приносить воно вам за-
доволення? Де черпаєте на-
тхнення для праці?

шов у Антіохію, то побачив благо-
дать. І цю благодать, яку дає Гос-
подь, мають бачити не лише віруючі, 
а й невіруючі люди. А вона виявля-
ється тоді, коли між християнами є 
взаємоповага, любов, Божий страх. 
Бачити у своєму служінні прояви 
різноманітної Божої благодаті в різ-
них-різних ситуаціях — це найбіль-
ше задоволення в моєму служінні. 
Натхнення в праці дає Дух Святий, у 
Нього я завжди його шукаю.

Не можу сказати, що всі пробле-
ми, які є в церквах, нам вдалося ви-
рішити. Але найгостріші — ті, які ве-
ли до поділу й викликали непорозу-

міння, спокусу, з Божою допомогою 
розв’язували. Це тішить і надихає 
мене. Радує й те, що Господь допо-
магає в проведенні бесід і служінь, 
відповідає на наші молитви. Це та-
кож неймовірно надихає.

— У чому полягає специфіка Во-
лині, що відрізняє її від інших об-
ластей? Плюси і мінуси? Як ви оці-
нюєте духовну атмосферу в облас-
ті?

— Специфіка волинських церков 
та, що перші вчителі, проповідники 
заклали в них тверду євангельську 
основу. Це дає нам можливість усе 

Статистика Волинського обласного 
об’єднання церков ХВЄ 

(на 1 січня 2019 року)

Зареєстрованих церков — 213 (у них членів — 20 000)
Рукопокладених пасторів — 181
Рукопокладених дияконів — 336
Домів молитви — 178
Будуються — 21
Хорів — 151
Музичних гуртів — 91
Оркестрів — 13
Диригентів — 306
Недільних шкіл — 154 (при церкві — 140; поза церк-
вою — 14)
Учнів недільних шкіл — 8200
Учителів недільних шкіл — 908
Молоді в церквах — 5050
Молодіжних лідерів — 150
Місіонерів, направлених церквами — 103 (в Україні — 
93; в Непалі — 10)

Притулків для дітей-сиріт — 2 (у них вихованців — 
35)
Притулків для людей похилого віку — 3 (у них лю-
дей — 63)
Реабілітаційних центрів — 17 (у них людей — 140)
Служіння в тюрмах — 4

— Найбільші труднощі прихо-
дять тоді, коли люди духовно знеси-
лені, коли вони не можуть прощати, 
не можуть контролювати своїх уст, 
коли вони перестали розрізняти, де 
голос Святого Духа, а де голос во-
рожий. І диявол навіює людям такі 
ідеї, які видаються в їхніх очах єди-
но правильними, хоч і суперечать 
Слову Божому. Це найважче для 
мене — бачити, що церква духовно 
ослабла чи хтось із служителів став 
настільки самовпевненим, що будь-
які поради сприймає як принижен-
ня його гідності.

Написано, коли Варнава прий-

Духовий окрестр церкви Горохова 
бере участь у євангелізації на
 Театральній площі, м. Луцьк



нове, що приходило й приходить із 
різних сторін — зі сходу чи із захо-
ду — перевіряти вченням, яке за-
кладене першопрохідцями й випро-
буване часом. І я дякую Богові, що 
нас не підхопили вітри лжевчень. 
Хоча, звісно, щось змінюється, 
з’являються нові напрямки праці. 
Але сам фундамент вчення — не-
змінний, він — Євангелія Ісуса Хрис-

тися з позиції критика, то побачимо 
багато недоліків. Але для сповненої 
Духом людини це означає, що по-
трібно працювати з людьми, учити 
їх, турбуватися про їхній духовний 
стан.

Та все ж справжній духовний 
стан Церкви знає лише Господь, а 
ми оцінюємо, наскільки нам це від-
крито.

а тепер її робиться набагато більше, 
ніж двадцять років тому. Якщо ми 
проводили декілька євангелізацій 
на рік, то тепер їх проводиться де-
сятки й десятки різними церквами. 
Якщо в нас було лише 60-70 домів 
молитви, то тепер їх уже на 100 біль-
ше. Кількість членів постійно зрос-
тає, кількість церков зростає. Це, 
звісно, робить Бог, але через людей, 

і я вважаю, що на неї слід звернути 
особливу увагу, бо це служіння по-
требує удосконалення. Може, не 
так просто приживається й місіо-
нерська праця, хоча багато церков 
підтримують її, але не всі до кінця 
усвідомлюють її важливість.

Якщо давати оцінку духовному 
стану в області, то вона буде залежа-
ти від позиції оцінювання. Якщо ди-
витися поглядом людини, наповне-
ної Святим Духом, то вона побачить 
дію Духа Святого — нові церкви, до-
ми молитви, спасенні душі, багато 
проповідників, ревну молодь, про-
яви дарів Святого Духа. Якщо диви-

— Чи близькі стосунки людей 
із Богом? Що найбільше віддаляє 
християн від Бога?

— Слово Боже вчить, щоб кожен 
випробовував свою справу, пізна-
вав себе — і тоді матиме похвалу. 
Тому я боюся робити будь-яке уза-
гальнення щодо особистих стосун-
ків з Богом кожної окремої люди-
ни. Я не можу визначити середньо-
го духовного стану Церкви, якщо він 
навіть і є, бо це так само безцільно, 
як визначати середню температуру 
тіла хворих у лікарні.

Як на мене, про духовний стан 
християн свідчить виконана праця, 

які Йому покірні, які Йому вірні. От-
же — є люди, близькі з Богом, Він 
їх використовував, використовує і 
буде використовувати аж до Свого 
приходу.

Я вважаю, що найбільше відда-
ляє людину від Бога втрата особис-
того тісного спілкування з Ним. Вона 
сама відступає від Бога, а зрештою 
втрачає інтерес до Божого Слова, 
до Церкви і до служіння, тому що 
не має кореня, внутрішнього зв’язку 
з Господом. Тоді втрачається страх 
Божий, Божа благодать перестає ті-
шити. Такій людині дуже важко до-
помогти, поки вона сама цього не 

та та апостолів. Тому ми деколи 
незрозумілі для т. зв. новітніх 
церков. Але мені хочеться диви-
тися на все так, як дивився Хрис-
тос, як учили Апостоли, як було 
в часи перших християн, коли 
церкву по-особливому супрово-
джували прояви Святого Духа, 
— це наші орієнтири.

Мінуси — у тому, що в нас 
дуже важко приживаються но-
ві форми служіння, наприклад, 
дитячі табори. Хоча й ця праця 
виконується вже більш активно, 

Табір для людей з 
інвалідністю.

VIII З’їзд молоді ХВЄ Волині в 
с. Самари, 
що на Ратнівщині

На стор. 43
Водне хрещення у луцькій 
церкві Христа Спасителя

Благодійний обід для без-
хатьків у луцькому міському 

парку.



захоче. Той, хто не шукає підтрим-
ки в Богові, не збагачується в Ньо-
му, — шукатиме задоволення своїх 
душевних потреб у чомусь іншому, 
що зрештою приведе до краху віри, 
розчарувань та різних спокус. Ваку-
ум у душі, як відомо, може заповни-
ти тільки Божа присутність, ніщо ін-
ше не принесе сердечного миру.

— Наскільки гострою ви вважа-
єте проблему пасивності християн 
щодо служіння? Як мотивувати лю-
дей? Як створити в церкві атмосфе-
ру, де кожен відчував би себе по-
трібним і не боявся проявити влас-
ні здібності?

— Створити таку атмосферу — це 
обов’язок служителів, які поставле-
ні в Церкві, «щоб приготувати свя-
тих на діло служби». Людей без та-
ланту немає. І тих, кого Бог привів у 
церкву, але не хоче задіяти, також 
бути не може. Якщо Бог покликав 
людину, то Він має і працю для неї.

Як мотивувати? Просто навчати 
та наголошувати, що кожен потріб-

багато говоримо на конференціях і 
бесідах зі служителями. Дуже важ-
ливо, щоб діти до 12 років визначи-
лися щодо служіння Богові. Потім їм 
буде зробити це набагато важче. Я 
хотів би, щоб ми не перекладали це 
служіння лише на молодь. Необхід-
но, щоб пастор, братерська рада бу-
ли зацікавленими цим служінням.

Щодо місіонерів, то я щиро вдяч-
ний Богові за них, що вони сіють 
Слово, служать людям. Я дякую всім 
батькам, хто благословляє на цю по-
чесну працю своїх дітей. Оскільки 
працювати туди пішли переважно 
молоді й не дуже досвідчені люди, 
а справа перед ними дуже відпо-
відальна, то, звичайно, хотілося б, 
щоб вони не впали в якусь край-
ність. Хочеться, щоб служителі й мо-
литвами, і словом, і ділом підтриму-
вали цю працю.

Щодо методів, то тепер найбільш 
ефективна, як на мене, персональна 
євангелізація, коли спасенна люди-
на бере під свою опіку іншу, яка ще 
далеко від Бога, і поступово приво-

дить її до Христа — молитвами, до-
брим ділом, словом. А також — пра-
ця з дітьми та доброчинність.

— Як складаються міжконфесій-
ні стосунки на Волині? 

— Зі свого боку, ми намагаємося 
налагоджувати мирні взаємостосун-
ки з різними конфесіями. На Волині 
є Рада церков, куди входять дев’ять 
голів основних конфесій. Ми час від 
часу маємо можливість сидіти за 
одним столом, обговорювати різні 
питання щодо суспільства, щодо на-
шого впливу на процеси, які відбу-
ваються у владі. На цих зустрічах, де 
присутні й представники влади, ми 
завжди наголошуємо, що від нас, 
старших служителів, залежить те, 
як один до одного будуть ставитися 
члени церков, яких ми представляє-
мо. Тому коли виникають спірні пи-
тання, а вони, на жаль, є, то намага-
ємося їх вирішувати.

— На Донбасі йде війна. Вірую-
чі Волині відправили туди багато 

тонн гуманітарних вантажів. Горе, 
з одного боку, об’єднало людей, а 
з іншого — підштовхнуло церкву 
до активнішої взаємодії із суспіль-
ством. Чи плануються в майбутньо-
му певні соціальні проекти з учас-
тю церкви?

— З нашої області зусиллями 
церков відправлено 500 тонн ван-
тажів. Ми відгукувалися на потреби 
людей, заохочували членів церкви 
до цієї справи. І досі контактуємо зі 
служителями, які відповідають за 
Луганську й Донецьку області. Якщо 

ний для Церкви та Христа 
й повинен знайти себе в 
Господній праці. А також — 
показувати особистий при-
клад у служінні.

— На Волині пожвави-
лося дитяче служіння, зо-
крема літні табори, а та-
кож відкрилися нові місі-
онерські точки. Які мето-
ди благовістя ви вважаєте 
найефективнішими?

— Ми тепер особливу 
увагу приділяємо розвитку 
дитячого служіння, про це 



Делегація з Волинської області 
на цьогорічній звітній конференції

буде потреба, наші люди знову від-
гукнуться.

— До обласного об’єднання 
входять церкви з різними традиці-
ями та поглядами. Під час спільних 
заходів між ними можуть прояв-
лятися певні протиріччя. Та й все-
редині деяких церков не завжди 
мирно. Що, на вашу думку, є запо-
рукою єдності християн, і як її до-
сягнути?

— Ми проводимо конференції, 
регіональні бесіди — у нас немає 
протиріч. А якщо форма служінь 
десь у чомусь і відрізняється, то не 
настільки, щоб робити нас чужими. 
Серед служителів об’єднання не-
має несприйняття один одного.

А запорукою єдності християн є 
Сам Христос. І якщо ми дивилися 
б один на одного з позиції Христа, 
Який прийшов, щоб усіх прийняти, 
нікого не відкинути, не відвернути-
ся, не принизити, то ми б ніколи не 
роз’єднувалися, а навпаки — слу-
жили один одному. Тому дуже важ-
ливо впроваджувати традиції та пе-
реконання не свої, а Христові, під-
тверджені Євангелією, — це ніколи 
не поділить християн. З іншого бо-

ку — дерево, яке посадив не Бог, 
як сказав Христос, буде викорінене. 
Якщо людина не народжена зго-
ри чи втратила це, а називає себе 
християнином, служителем, то во-
на рано чи пізно відокремиться від 
Церкви.

— Що ви назвали б найбільшим 
Божим втручанням у ваше життя? 
Наприклад, особлива відповідь на 
молитву, випробування, яке дове-
лося перенести, тощо.

— Кожен день життя для мене — 
це Божа милість. Я живу за прави-
лом апостола Павла: забуваючи те, 
що в минулому, прагну до того, що 
попереду. Я свідок, як Бог відпові-
дає на молитви, уздоровлює, хрес-
тить Святим Духом, спасає, захищає 
та підтримує в житті, дає Свої пора-
ди. Свої спогади, якщо буде до впо-
доби Господу, напишу тоді, як закін-
чуватиму земну дорогу. Нехай свід-
чать про Божу милість ті, хто її отри-
мав. А ми, служителі, лише зробили 
те, що повинні були зробити.

— Що ви хочете побажати укра-
їнській Церкві?

— Будьмо вірними Ісусу Христу. 

І збережімо цю вірність за всіх об-
ставин нашого життя.

Хочу, щоб ми змогли зрозуміти й 
виконати волю Божу. Для кожного 
з нас Бог визначив мету — і потріб-
но її досягати. Пізнаймо, чого хоче 
від нас Бог, і робімо це, знаючи, що 
особливо велика нагорода чекає 
нас у небесах.

Служителям бажаю, щоб були 
взірцем у всьому, зберігали єдність, 
любов до Церкви, до народу Божо-
го.

Членам Церкви бажаю, щоб по-
важали служителів, молилися за 
них, підтримували їх, дякували їм. 
Служителям теж приємно знати, що 
їхню працю цінують, що вони по-
трібні.

Дітям бажаю, щоб шанували 
своїх батьків. Молодь сильна, коли 
пробуває в Слові Божому, тому не 
залишайте Писання, перебувайте в 
молитвах. Найцінніше в житті не ви-
мірюється грошима.

Хай Господь збагатить вас уся-
кими благами — земними й небес-
ними, які в Нього ніколи не закінчу-
ються!

Розмовляв 
Василь Мартинюк



8 червня IV Всеукраїнська хода 
на захист дітей та сімей під егідою 
ВРЦіРО зібрала рекордну кількість 
учасників — понад 15 000 віруючих.  
Християни різних конфесій, мусуль-
мани та юдеї України об’єдналися, 
щоб сказати «так» — сім’ї за дизай-
ном Бога та «ні» — всім безбожним 
ідеям щодо неї.

Хода розпочалася з парку ім. Та-
раса Шевченка. Там лунали приві-
тання та різні музичні твори, а також  
відбулася весільна церемонія (цьо-
го дня український захисник сімей-
них цінностей, доктор філософських 
наук Адріан Буковинський віддавав  
заміж свою доньку).

Потім на сцену піднялися пред-
ставники Всеукраїнської Ради Цер-

да з прапорами та гаслами на захист 
прав сімей та дітей, прикрашена по-
вітряними кульками й щирими по-
смішками пройшла головною вули-
цею Києва та піднялася вул. М. Гру-
шевського  до пл. Конституції перед 
Верховною Радою України.

Там відбувся невеликий концерт, 
церемонія нагородження найстар-
ших і наймолодшого учасників ходи 
2019. У заключному слові головую-
чий у ВРЦіРО єпископ РКЦ Віталій 
Кривицький подякував організато-
рам за підготовку, учасникам за Хо-
ду, Богові за погоду. Також «на май-
бутнє» подякував тим депутатам і 
політикам, чия воля відкрита для 
ухвалення добрих, Божих законів в 
Україні. 

Усі разом помолилися «Отче 

Понад 15 000 людей пройшли 
вулицями Києва урочистою Ходою 
на захист сімейних цінностей

наш» і заспівали пісню «Боже, я мо-
лю за Україну».

Цього ж дня в Київському палаці 
спорту тисячі людей разом із глава-
ми церков просили Господа за мир в 
Україні, протистояння корупції, роз-
виток сімейної політики на основі 
моральності й біблійних цінностей 
та за інші болючі для нашого сус-
пільства потреби.

За словами організаторів, попри 
всі виклики й складнощі останніх 
років Бог оберігає мир на більшос-
ті території України, дарує свободу 
сповідувати віру, вказує, як проти-
стояти зневірі, дає надію на краще 
майбутнє. І в цьому велике значеня 
наших молитов.

Сайт УЦХВЄков і релігійних організацій, 
від імені якої виступив стар-
ший єпископ УЦХВЄ Михайло 
Паночко. «Як добре, що ми 
всі об’єднались навколо такої 
важливої теми, — зауважив 
він. — Ніхто не думав раніше, 
що сьогодні треба буде захи-
щати одну з встановлених Бо-
гом інституцій, твердження, 
що чоловік і дружина — це 
фундамент сім’ї. Нам випало 
разом, плече до плеча і серце 
до серця стати в проломі за те, 
що Бог постановив».

Учасники вишикувались у 
колони та рушили по вул. Во-
лодимирській і  пр. Т. Шевчен-
ка до Хрещатика. Урочиста хо-



Свiдчення

Дорога життя героя цієї історії, 
В’ячеслава Марчука, була непростою та 
болючою. Спеціаліст із розмінування, 
який пройшов Афганістан, він і не здо-
гадувався, що ця дорога поведе його 
через мінне поле болю, розчарування 
та безвиході. І що звільнити душу й сер-
це від депресії важче, аніж поле бою 
від мін та снарядів. Але попереду його 
чекала зустріч із Тим, із Ким він і не ду-
же хотів зустрічатися: зустріч із Богом.
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Важке дитинство
Народився я в маленькому селі 

на Рівненщині. Перед тим, як мав 
народитися, згорів наш будинок. То-
му ми жили в невеликій тимчасо-
вій хатинці. Була осінь, сиро, через 
це я захворів на двостороннє запа-
лення легень. Лежав у лікарні, мені 
підключали кисень, бо не міг диха-
ти самостійно. Тоді Господь виявив 
мені Свою милість, зціливши мене. 
Потім зимою, коли мама була на ро-
боті, я, гуляючи на подвір’ї, намочив 
свої черевики. Боячись, що мама бу-
де сваритися, поставив їх на гарячу 
плиту сушитися. Черевики, висох-
ши, стали тліти й диміти. Від диму 
я сховався під стіл. Мама, відчувши 
тривогу, прибігла додому й побачи-
ла мене на порозі: я ледь дихав тим 
повітрям, що входило через щілину 
між дверима та порогом. Так Гос-
подь знов врятував мене. Ще було 
таке: я зі старшими хлопцями заліз 
у великий дерев’яний ящик, у який 
скидали макулатуру. Ми дивилися 
малюнки в книжках. Хтось із дітей 
підпалив папір — і ми не могли його 
погасити. Тоді хлопці вилізли з ящи-
ка й утекли додому. Я був наймен-
шим і не зміг вилізти, тому забився 
в кут і плакав. Поряд жила жінка, яка 
працювала в магазині. Вона якраз 
прийшла додому на обід. Побачив-
ши дим, не звернула на нього уваги, 
бо в селі часто щось спалювали. Але 
її увагу привернули якісь незрозумілі 
звуки — чи то плач, чи то писк. Тоді 
вона заглянула в ящик — і побачила 
мене. Господь через цю жінку про-
довжив моє життя. 

Афган
Я навчався в школі, закінчив ПТУ, 

пішов служити до збройних сил Ра-
дянського Союзу. Служба моя про-
ходила на території республіки Афга-
ністан. Служив я в 45 Чарікарському 
полку, в окремому 1117 батальйо-
ні спеціального мінування. Невели-
кими групами по 10-12 чоловік ми 
виходили на різні завдання. Під час 
одного з таких завдань наша група 
потрапила під великий обстріл. Сна-
ряди рвалися навколо нас — і ми не 
могли сховатися чи вийти з-під об-
стрілу. Лежали на відкритій місце-
вості. Я не знав, що робити, просто 
лежав і чекав, чим це все закінчить-
ся. Здавалося, що ось упаде ще один 

снаряд — і моє життя скінчиться. 
Раптом почув спокійний голос, який 
говорив мені: «Чому ти мовчиш? Чо-
му ти не звернешся до Бога? Він мо-
же тобі допомогти». Я не знаю, звід-
ки пролунав цей голос. Від подиву 
я підняв голову й подивився навко-
ло, хто б це міг говорити, але, крім 
своїх товаришів, нікого не побачив. 
Я схопився за ці слова як за рятівне 
коло. Бог може мені допомогти! Але 
як до Нього говорити? Я знав, що є 
якісь спеціальні слова, які люди про-
мовляють до Бога, і ці слова назива-
ються молитвою. Мене ніхто не вчив 
молитися, я жодного разу у своєму 
житті не молився. Що робити? Я уже 
встиг у думках попрощатися зі свої-
ми рідними й друзями. Перед очи-
ма промайнуло все моє життя, і це 
зайняло не багато часу, бо мені було 
всього дев’ятнадцять років. А тут та-
ка можливість, і не хотілося її втра-
чати. Тому звернувся до Бога свої-
ми словами: «Боже, якщо Ти мене 
бачиш і чуєш, якщо Ти можеш мені 
допомогти, то поможи мені, врятуй 
моє життя. Мені дев’ятнадцять ро-
ків, і я навіть ще не жив. Поможи ме-
ні». Це все, що я міг тоді сказати. На 
мій подив, обстріл став стихати.Сна-
ряди вибухали рідше. Я побачив, що 
хлопці, які були попереду, почали-
по одному перебігати й виходити із 
зони обстрілу. Настав мій час. Після 
розриву наступного снаряда, я під-
нявся на ноги й побіг. Не знаю, скіль-
ки кроків я зробив, як раптом пролу-
нав вибух. Останнє, що я відчув, це 
палюче повітря, що дихнуло в об-
личчя. Я не зміг зрозуміти, що стало-
ся. Що це було? Снаряд чи я насту-
пив на міну? Не знаю, скільки часу 
пройшло після вибуху, але відчув, 
що хтось трясе мене за плече. Коли 
я розплющив очі, то побачив лице 
сержанта, з яким ми йшли, замика-
ючи нашу групу. Він щось говорив і 
показував руками, що потрібно вста-
вати і йти, потім допоміг мені підня-
тися й вийти з-під обстрілу. Ми зна-
йшли укриття, і до мене підбіг наш 
командир. Він мав звання капітана й 
уже не один рік служив у Афганіста-
ні. Оглянувши мене, сказав: «Браток, 
запам’ятай цей день, це твій другий 
день народження, у тебе під ногами 
розірвався фугасний снаряд. Я ба-
чив, як тебе відкинуло вибуховою 
хвилею і подумав, що тебе вже не-

ма». Моє лице було темне від поро-
ху, волосся, брови були засмалені, 
дзвеніло у вухах, і я стояв перед ним 
як п’яний, без сили. Усе, про що я міг 
тоді думати, що Бог мене почув і до-
поміг! Якщо капітан говорить, що я 
мав загинути, значить він каже прав-
ду. Я повинен бути мертвим, але ось 
живий! Це значить, що саме Бог про-
довжив моє життя. Бо тільки Бог міг 
порушити всі закони хімії й фізики. 

Тоді в моєму серці зародилася 
надія, що в мене буде все добре і 
я повернуся додому. Проходив час 
моєї служби, було багато різних за-
вдань і подій, був госпіталь два рази, 
але все закінчувалося благополучно. 

Прийшов мій час повертатися 
додому: літаком із міста Баграм до 
Кабула, а потім літаком з Кабула до 
Ташкента. Я їхав потягом до Києва і 
згадував свою службу. Служба моя 
була успішною. Маю медаль від Ра-
дянського Союзу, маю медаль від 
президента Республіки Афганістан, 
маю грамоту від Президії Верховної 
Ради Радянського Союзу, яку підпи-
сав М.С. Горбачов. Тепер я розумію, 
що мої нагороди — це чиєсь горе, 
чиїсь сльози, чиєсь обірване життя, 
чиясь покалічена доля, чиясь інва-
лідність і біль на все життя. 

Розбиті надії
Я їхав додому й малював плани 

на своє життя. А планів було так ба-
гато, тільки в них не було місця для 
Бога. Я сказав Богові: «Дякую! Я да-
лі піду сам». Приїхавши додому, став 
здійснювати задумане. Працював на 
військовому заводі, у відділі охоро-
ни, одружився з прекрасною дівчи-
ною, було все для життя. Хороша 
робота, добра зарплата, дім, багато 
друзів. Мені було трохи більше два-
дцяти років, а я був ветераном ві-
йни. Кажучи просто, я мав усе, про 
що мріють багато людей: багатство, 
владу й славу. Ми чекали народжен-
ня нашої першої дитини. Я дуже хо-
тів мати хлопчика. В Афганістані за-
гинув мій хороший товариш. Під час 
виконання бойової операції він ле-
тів у вертольоті. Вертоліт було збито 
ракетою — і мій товариш і вся гру-
па загинули. Я тоді написав у своє-
му блокноті, що якщо я повернуся 
додому, якщо в мене буде сім’я, то 
свого сина назву Миколою на честь 
свого товариша. Коли дружина при-



йшла з жіночої консультації й сказа-
ла: «Я була на УЗД, сказали, що в нас 
буде хлопчик», то мені здавалося, 
що щасливішої людини, як я, на зем-
лі немає. Ми з нетерпінням чекали 
народження нашого сина. 

Коли дружина була майже на 
сьомому місяці вагітності, завмер-
ла наша дитина. Біль і темрява при-
йшли в наше життя. У вітальні нашо-
го будинку на столі стояв малень-
кий гробик із тілом нашого синочка. 
Повністю сформоване дитя лежа-
ло бездиханним. Я запитував себе: 
«Чому? Чому так сталося?» І думки 
й слова важкими хвилями одна за 
одною накочувалися на мене, по-
збавляючи мене сили й приносячи 
нестерпний біль. «Ти ніколи нікому 
не приносив радості. Ти приносиш 
тільки горе й сльози. Де ти — там 
нещастя. Твою матір після твого на-
родження покинув чоловік. Ти при-
носив їй проблеми й сльози, важку 
працю й недоспані ночі, біль і са-
мотність. Там, на війні, ти приносив 
смерть, горе й сльози. Ця дівчина, 
яка погодилася стати твоєю дружи-
ною, плаче за своїм дитям. Ти при-
ніс їй біль і сльози. Ти розбив її жит-
тя. Вона не винна в смерті дитини, а 
винен ти. Що ти сіяв, те ти й пожав. 
Бог віддав тобі згідно з твоїми діла-
ми». 

Я чув ці слова й погоджувався з 
ними. Бо це все була правда. Де я — 
там сльози, горе, смерть. Як тепер із 
цим жити? Я втратив усякий інтерес 
до життя. Не цікавила робота, не хо-
тілося грошей. Життя перетворилося 
на суцільний біль. Тільки я винен у 
смерті власної дитини, ще одна ду-
ша на моїй совісті. А скільки їх усіх 
взагалі? Мені здавалося, що я по-
мер разом із сином, і тільки біль го-
ворив: «Ні! Ти живий. Я буду з тобою 
завжди, я тебе ніколи не покину, я 
не відступлю від тебе ні на крок». Як 
жити з цим? Коли тебе карає Бог, то 
як втекти чи відмінити покарання? 
Мабуть, найкращий вихід — це піти 
з цього життя. Але як це зробити? 

Мене виховували бути сильним, 
говорили, що ти мужчина, ти солдат, 
ти не повинен здаватися, ти пови-
нен все перенести й вистояти. Але 
душевний біль більший за фізичний, 
ненависть до ворога дає тобі сили. 
Але коли твій ворог ти сам, коли ти 
ненавидиш себе, де брати сили? 

На війну
Я пішов у військкомат. Дав свій 

військовий квиток і запитав, чи по-
трібні їм такі, як я. Перевіривши за-
писи у квитку, офіцер сказав: «Так, 
ви підходите. Чи хочете поїхати на 
війну в Анголу?» Я відповів: «Так, я 
готовий». Він каже: «Потрібно, щоб 
ваша дружина дала дозвіл, що вона 
не заперечує, завірте в нотаріуса й 
приходьте». 

Я йшов додому й думав, як узя-
ти дозвіл у дружини, щоб їхати на ві-
йну? Коли прийшов додому, сказав 
дружині: «Знаєш, я отримав пропо-
зицію поїхати в Анголу, бо там була 
війна, там багато зруйнованих бу-
динків, багато мін заховано в землі, 
а я маю досвід роботи з мінами та 
вибухівкою. Мені потрібно, щоб ти 
дала дозвіл». Дружина пильно по-
дивилася в мої очі й сказала: «Я ніко-
ли не дам тобі згоду, я ніколи не по-
ставлю свій підпис під чиїмось жит-
тям!» Тоді я сказав: «Знаєш, а для 
чого я взагалі тобі потрібний? Невже 
ти не бачиш, що в нас не складаєть-
ся життя. Невже ти думаєш, що ко-
лись ти станеш зі мною щасливою. Я 
не знаю, що таке щастя, я приношу 
тільки горе, для чого я тобі? Ти моло-
да й вродлива. Ти знайдеш того, хто 
зробить тебе щасливою. Подамо на 
розлучення. Влаштовуй своє життя, 
а я піду своєю дорогою. Прости за 
розбите життя». 

Втеча від реальності
Я зібрав свої речі й переїхав у се-

ло, де жила моя мама. 
Моїй матері випала гірка доля. 

Підірвавши своє здоров’я важкою 
працею в колгоспі на фермі та на 
полі, на своєму господарстві, пере-
живаннями, чекаючи мене з війни 
додому, моя мама померла, коли 
їй було всього 51 рік. Я втратив най-
ріднішу людину, яка розуміла мене 
й співчувала мені. 

«То через мене так сталося» — 
думав я. — Вона могла б іще жити 
й жити». Я бачив тільки себе само-
тнього й суцільні руїни свого життя. 
Я, як кажуть, зламався — і поринув 
у безпробудне п’янство. Просина-
ючись, я не знав який день тижня і 
яке число. Та мені було байдуже, бо 
всі дні мені були однакові. Без неді-
лі й свят. Я часто стояв на автобусній 
зупинці, немитий, непоголений, у 

брудній одежі, нерозчесаний, запух-
лий від алкоголю. Збирав недопалки 
на зупинці, чекав, коли відкриється 
магазин, щоб напитися й заснути, 
щоб потім знову шукати, де напи-
тися. Часто потрапляв до міліції, бо 
встрявав у бійки або сам ставав їх 
причиною. У відділку міліції мене 
оглядали, знаходили посвідчення 
учасника бойових дій і співчутливо 
запитували: «У тебе є сім’я?» Я від-
повідав, що є. Тоді слідчий казав: 
«Що ти з ним зробиш? Вони всі звід-
ти ненормальні вернулися. Зніми 
наручники, нехай іде додому». 

Боротьба з Богом
Нерозлучні друзі — я і мій біль, 

він мене не покидав. Так проходили 
місяці. Я не знав, як і з ким живе моя 
дружина. У мене сильно надірвало-
ся здоров’я. Я потрапив у госпіталь 
для інвалідів війни. Цей госпіталь 
знаходиться у смт Клевань, непода-
лік міста Рівне. 

Одного разу до моєї палати за-
йшла медсестра й сказала: «Славіку, 
до тебе приїхала дружина». Я поду-
мав: «Нарешті! Напевно, вона при-
їхала сказати, що подала на розлу-
чення — і мені потрібно приїхати». 
Я йшов на зустріч із думкою, що в 
нас немає сім’ї, що ми стали чужи-
ми один для одного. Коли ми зу-
стрілися, дружина запитала: «Як ти 
живеш? Як твоє здоров’я?» Я грубо 
відповів: «Хіба тебе це справді ці-
кавить? Ти приїхала сказати, що по-
трібно їхати на розлучення». — «Ні, 
— відповіла дружина. — Я приїхала 
сказати тобі, що всі ці місяці, увесь 
цей час згадувала, як ми познайо-
милися з тобою, як мріяли мати гар-
ну сім’ю. А основне: я згадала, що 
коли ми з тобою одружувалися, то 
дали слово, що будемо вірні один 
одному й будемо любити один од-
ного все наше життя. Це наша жит-
тєва дорога — і ми маємо пройти її 
разом. Я вирішила не подавати на 
розлучення й боротися за своє щас-
тя». 

Я був приголомшений: невже во-
на не бачить, у кого я перетворився? 
І запитав її: «Як ти це собі уявляєш? 
З ким ти збираєшся боротися — з 
Богом? Це Він покарав мене і да-
лі карає! Я не можу жити й не мо-
жу вмерти. Я знаю, що самогубство 
— тяжкий гріх, я знаю, що вчинити 



самогубство — це боягузтво. Тому 
я хотів їхати в Анголу. Але ти не да-
єш мені згоди. Як ти можеш все це 
змінити?» Дружина відповіла: «Я 
не можу! Але Бог може. Він тебе ба-
чить і чує, і може допомогти. Якби ти 
звернувся до Нього, то Він прийшов 
би до тебе». 

Я стояв і дивився на свою дру-
жину великими очима. Я вже чув ці 
слова — «Бог тебе бачить і чує, Бог 
може тобі допомогти!» Я запитав: 
«Як? Він же мене карає. Про що ти 
говориш?» Дружина відповіла: «Ти 
просто не знаєш Бога, ти просто не 
знаєш Його любові. Ти не знаєш, як 
сильно Бог любить тебе». Я май-
же закричав: «Він любить мене? Я 
сам себе ненавиджу, як можна ме-
не любити? Він не дає мені жити й 
не дає померти. Ти говориш неправ-
ду». Дружина відповіла: «Ні, я кажу 
правду. Я була якось вдома сама і 
щось робила. По радіо транслюва-
лася християнська передача. Я стала 
слухати. У цій передачі розповідали 
про велику Божу любов і милість 
до грішних людей. Розповідали, що 
між людиною і Богом лежить гріх, 
який їх розділяє. Тому Бог, люблячи 
людей і не бажаючи їхньої погибелі, 
віддав Єдиного Сина Ісуса Христа. 
Ісус Христос заплатив велику ціну 
за гріхи всіх людей. Тільки Кров Ісу-
са Христа змиває гріхи людей. Потім 
був заклик до покаяння. Я стала на 
коліна в кімнаті й покаялася у сво-
їх гріхах. Я відчула, що Господь біля 
мене. Я знаю, Він зі мною. Я тепер 
молюся за тебе, за тебе молить-
ся Церква, до якої я ходжу. Тобі по-
трібний Бог. Він не хоче, щоб ти по-
мер і пішов до пекла на вічні муки. 
Твої гріхи розділяють тебе з Богом. 
Візьми цю Євангелію, тут написано 
все, що Бог хоче сказати тобі».

Дружина поїхала додому, а я пі-
шов до своєї палати й поринув у роз-
думи. «Бог любить і карає. Хіба ми 
завдаємо болю тим, кого любимо?» 
Я пригадав, як у дитинстві я часто 
робив різні неприємності мамі. Во-
на вмовляла мене, ставила в куток, 
а коли я не слухав, то карала різкою. 
Я плакав, бо було боляче. Проте я 
знав, як сильно вона мене любить. 
Я бачив, як плакала вона, коли я був 
хворий. Можливо, і Бог так любить 
нас і плаче, коли ми хворі. А карає, 
коли слова не допомагають». 

Пробудження
Дружина молилася й постила за 

мене, молилася й Церква. Я взяв до 
рук Євангелію. Така маленька кни-
га, синя обгортка. Написано: «Новий 
Завіт. Гедеонові браття». І я став чи-
тати. Часу було багато. Те, чого не ро-
зумів, пропускав і читав далі. Але ро-
зумів більше з того, що було написа-
но. Дух Святий давав мені розуміння 
Слова Божого й відкривав Божу лю-
бов, хоча тоді я цього не знав. Сло-
ва Ісуса Христа: «Прийдіть до мене 
всі, стомлені та обтяжені, і Я заспо-
кою вас» — зародили іскорку надії. 
«Прийдіть усі…» — значить і я. О, як 
я хотів спокою! На сторінках Єванге-
лії я побачив іншого Бога, не такого, 
якого знав, не сивого діда в довгій 
одежі, що сидить на хмарах, три-
маючи в руках блискавки, й неми-
лосердно карає людей за їхні гріхи. 
Так Його малювали атеїсти. Я поба-
чив люблячого Бога, Який прийшов 
у Віфлеємські ясла маленьким ди-
тям тільки для того, щоб спасти лю-
дей від гріхів. Я бачив, як Господь ви-
брав своїми апостолами простих лю-
дей, рибаків, митника. Зустріч із Ісу-
сом назавжди міняла життя людей. 
Я прочитав, як одного разу учні піді-
йшли до Нього й попросили: «Учите-
лю, навчи нас молитися». Господь їм 
відповів: «Моліться так: Отче наш, 
що на небесах…» Тут я збентежився: 
«Господи, як можу я, такий грішник, 
підняти свою голову до неба й сказа-
ти: «Отче наш?» Де взяти тієї сміли-
вості чи наглості й Тебе, Святого Бо-
га, назвати своїм Батьком? Ні, я так 
не зможу, не маю права». Але тут 
прийшло розуміння: потрібно нази-
вати Бога своїм Отцем не тому, що 
я так хочу, а тому, що Він так захотів. 
Саме всемогутній, всесильний, свя-
тий Бог захотів стати Батьком мені 
грішнику. Розум відмовлявся в це ві-
рити, але щось у серці казало, що це 
правда. 

Я вирішив після госпіталю поїха-
ти до дружини. Не знав, що мене 
там чекає, як зустрінуся з батьками 
дружини. Я ж винен перед ними, я 
розбив життя їхньої доньки. Не таку 
долю вони хотіли для неї. 

Приїхавши в Рівне й увійшовши 
до будинку, у якому жила дружина, 
у вітальні я побачив її батьків. Приві-
тавшись, запитав: «Де Наташа?» Во-
ни сказали, що в себе в кімнаті. Увій-

шовши в кімнату, промовив: «Давай 
попробуємо з Богом». Ми взялися 
за руки, стали на коліна — і поли-
нула наша перша спільна молитва: 
«Боже! Ми звертаємося до Тебе в 
цій молитві, почуй нас. Наша сім’я 
зруйнована, наше життя розбите, 
ми стали чужими один одному. Ми 
не знаємо, що робити. Будь ласка, 
прийди до нас. Допоможи нам ста-
ти знову сім’єю. Живи з нами. Веди 
нас. Ми без Тебе не справимося зі 
своїм життям…» 

З того часу я став ходити на слу-
жіння в Церкву Святої Трійці. Мені 
подобалося слухати проповіді, піс-
ні, вони несли спокій, але вийти пе-
ред Церкву й покаятися у своїх грі-
хах я не міг. Щось чи хтось усередині 
мене не давав мені піднятися. Коли 
був заклик до покаяння, мене немов 
придавлювало якимось пресом — і 
я не міг поворухнутися.

До Бога
Одного вечора, 7 липня 1998 ро-

ку, у вівторок на служінні був гість: 
уже немолодий чоловік вийшов 
проповідувати. Я почув, що це Гриць 
Хопнівський (Григорій Філімончук). 
Він розповідав, як Господь через 
нього зціляє людей, за які хвороби 
йому доводилося молитися і як раді-
ли й від радості плакали люди, отри-
мавши зцілення. Брат сказав, що за-
раз ми будемо молитися й дякувати 
Богу за це зібрання, і раптом замовк. 
Потім каже: «Я ще хочу запитати, чи 
є в залі душа, яка томиться в цьому 
світі? Якщо є, то вийдіть на покаяння 
— і ми помолимося за вас, щоб Гос-
подь простив ваші гріхи і спас вас». 

Я піднявся й пішов до кафедри, 
мене ніщо й ніхто вже не могло 
стримати. За мною ще вийшли двоє 
чоловіків і також стали на коліна. Я 
сказав Богу: «Боже, я дуже грішна 
людина. Я знову звертаюся до Тебе, 
коли мені дуже важко, як в Афганіс-
тані. Але сьогодні я не прошу Тебе 
врятувати моє життя, воно мені об-
ридло, я не знаю, що з ним робити. 
Якщо воно Тобі потрібне, то Ти або 
зупини його, або щось із ним зроби, 
я далі так не можу, бо все навколо 
мене зруйновано й випалено. Так, я 
грішник, я молю тебе: прости мені 
мої гріхи, будь моїм Господом. Я дя-
кую Тобі, що Ти помер за такого гріш-
ника, як я. Я віддаю Тобі своє життя, 



воно тепер належить Тобі, роби з 
ним усе, що хочеш». 

Підійшли брати Віктор 
Дем’янович Боришкевич та Гри-
горій. Я почув розмову між ними. 
Один запитав: «Цей?», а другий від-
повів: «Цей». Вони поклали на ме-
не руки, один на голову, другий на 
груди, і стали молитися. Стала мо-
литися й уся Церква. Я почув слова 
молитви: «Боже, молимо Тебе в ім’я 
Ісуса Христа, прости йому гріхи, по-
милуй його, очисти серце, зміни 
життя». Мені хотілося сказати: «Лю-
ди, ви не знаєте, за якого грішника 
ви молитеся, ви не знаєте, скільки 
смертей, горя і сліз я приніс людям». 
Але церква молилася й стукала в не-
бо, благаючи Бога явити мені Свою 
милість. 

Раптом щось зі мною зробилося, 
мені захотілося закричати чи то від 
болю, чи то від утоми. Із моїх очей 
рясними потоками потекли сльози. 
Я не знав, що зі мною відбуваєть-
ся. Вважав, що сльози — це жіно-
че. Я не плакав, коли втратив друга, 
не плакав, коли хоронив сина, коли 
хоронив маму. Був стільки сильний 
біль, що я аж скрипів зубами, ставав 
більш жорстоким, але сліз не було. 
А тут я стояв, плакав і плакав, ніби 
біль всього життя зібрався в один 

великий потік сліз. Але це не були 
сльози горя. Я відчув спокій, що на-
повнював усього мене. Я зрозумів — 
Бог мені простив. Хотілося і плакати, 
і сміятися, хотілося закричати: «Бог 
мені простив!» 

Я йшов додому переповненим 
миру. Згадуючи своє покаяння, до 
цієї пори не знаю, що означали сло-
ва «цей?» і «цей». Я йшов додому 
прощений, помилуваний, обмитий 
Кров’ю Ісуса Христа, мого Господа. 

Від редакції.

У В’ячеслава після зустрічі з Бо-
гом не тільки налагодилися стосун-
ки у сім’ї, він вирішив докорінно 
змінити своє життя й чимось по-
служити Христу. З 1999 до 2009 ро-
ку він працював місіонером на Дні-
пропетровщині.  Тепер виконує слу-
жіння пастора Церкви Божого спа-
сіння у м. Рівне.

Я йшов назустріч усьому 
новому. Новому дню, но-
вому життю. Життю з Ісу-
сом Христом. «Буду Тебе 
величати, о Господи, бо 
Ти з глибини мене витяг, 
і не потішив моїх ворогів 
ради мене! Господи, Бо-
же мій, я кликав до Тебе, 
— і мене вздоровив Ти. 
Господи, вивів Ти душу 
мою із шеолу, — Ти ме-
не оживив, щоб у могилу 
не сходити мені! Співай-
те Господеві, святії Його, 
і славте пам’ять святині 
Його! Бо хвилю триває 
Він у гніві Своїм, все жит-
тя — в Своїй ласці: буває 
увечорі плач, а радість на 
ранок!» (Пс.29:1-6).



Ісус сказав: «Як хто любить Ме-
не, той слово Моє берегтиме, і 
Отець Мій полюбить його, і Ми при-
йдемо до нього, і оселю закладемо 
в нього» (Ів.14:23).

У тобі Сам Бог. Проста начебто 
думка, але часто мені здається, що 
багато людей у це по-справжньому 
не вірять.

Ми не віримо в те, що Бог у нас, 
коли

— співаємо, що нам потрібно 
більше Його присутності;

— співаємо, як нам не вистачає 
Його та як прагнемо до Нього;

— шукаємо «більше Бога»;
— називаємо себе шукачами Бо-

га;
— ходимо до церкви або в храм, 

щоб там зустрітися з Богом;
— через поклоніння намагаємо-

ся наблизитися до Бога;
— кажемо, що Бог віддаляється 

від нас, якщо грішимо;
— використовуємо вираз «увійти 

в Його присутність».
У всіх цих «хороших» діях, до 

яких ми звикли в церкві, немає ві-
ри, що Бог у нас. Це стало нашою 
релігією — прориватися в Його при-
сутність, шукати Його присутності, 

У Божій присутності
входити в Його присутність. Ми без 
цього вже й нашого християнського 
служіння не можемо уявити. І саме 
ці наші християнські кліше показу-
ють, у що ми насправді віримо. Нам 
потрібно змінити свої висловлюван-
ня. А вони зміняться лише тоді, ко-
ли ми по-справжньому повіримо в 
присутність Бога в нас.

У Новому Завіті ні разу не напи-
сано, щоб ми входили в присутність 
Бога й шукали присутності Бога. Це 
не біблійна фраза. Про Ісуса казали, 
що Він промовляє як можновлад-
ний. А чи говоримо ми як ті, що  ма-
ємо Бога всередині себе?

Вимолюючи в Бога Його присут-
ності, ми просимо вже зробленого 
Ісусом, у що ми просто не повіри-
ли. Мені це нагадує те, що сталося 
з Євою. Диявол спокушав її тим, що 
в неї вже й так було — бути схожою-
на Бога. Диявол може давати й нам 
хороші цілі: шукай присутності Бога, 
входь у присутність Бога, молися за 
присутність Божу — роби все, що хо-
чеш, тільки не вір у те, що Бог уже в 
тобі. 

Якщо концентрація Божої при-
сутності, слави й сили може бути 
більшою, ніж у нас вже є, — то, зна-

чить, Бог нас обділив. Але ні — Він 
нас не обділив, «від повноти Його 
всі ми прийняли і благодать на бла-
годать» (Ів.1:16) і ми маємо «в Нім 
повноту» (Кол.2:10). Але небага-
то хто вірить, що ця повнота вже є 
в них. І ця проблема не нова. Уже в 
першій церкві не всі усвідомлюва-
ли, що присутність Бога — у них.

Павло молився за ефесян: «Не 
перестаю за вас дякувати, і в мо-
литвах своїх за вас згадую, щоб Бог 
Господа нашого Ісуса Христа, Отець 
слави, дав вам Духа премудрости та 
відкриття для пізнання Його, просві-
тив очі вашого серця, щоб ви зрозу-
міли, до якої надії Він вас закликає, і 
який багатий Його славний спадок у 
святих, і яка безмірна велич Його си-
ли в нас, що віруємо за виявленням 
потужної сили Його...» (Еф.1:16-19). 
Не всі християни в Ефесі розуміли, 
що в них є Бог, що в них є сила Божа, 
що велич Його — в них. Не просто 
трохи більше сили, а могутність без-
посередньо Його — у них.

Триєдність — і то незрозуміла 
людям, а тут мільярдоєдність — 
особиста присутність Самого Бога 
в мільярдах віруючих. Як у Триєд-
ність треба просто повірити, так і в 



мільярдоєдність треба просто по-
вірити. Якщо Павло за це молився 
— значить, ми можемо пізнати це, 
а можемо залишити непізнаним. Те-
пер Бог не ходить по Землі жодним 
іншим способом, крім того, як тіль-
ки в нас. Бог не буває десь рідше, а 
десь частіше. Частішим або рідшим 
є наше відкриття про Його присут-
ність.

Ісус поступово усвідомив свою 
тотожність Богові й став Тим, Ким 
Він став, — справжнім Собою. Ми 
теж можемо стати по-справжньому 
собою тільки тоді, коли усвідомимо 
своє єднання з Богом.

Апостол Павло пише: «Бо я ду-
маю, що страждання теперішньо-
го часу нічого не варті супроти ті-
єї слави, що має з’явитися в нас» 
(Рим.8:18). Контекст розділу свід-
чить, що в цьому вірші йдеться про 
ту славу, яка відкриється в нас, як 
ми будемо на небесах. Але зверніть 
увагу, що ця слава не дасться нам 
ззовні, а має з’явитися в нас. Ми на-
решті повністю усвідомимо ту сла-
ву, яка була в нас на землі. І ще тут 
порівнюються ті труднощі, які тра-
пляються в житті, і та слава й сила, 
які вже перебувають у нас. І ця си-
ла набагато більша від наших про-
блем.

У Посланні до ефесян Павло мо-
литься, щоб ми пізнали цю присут-
ність Бога в нас тут, на землі, а не 
тільки в небесах. Рано чи пізно ми 
все-таки це пізнаємо, але все ж кра-
ще, щоб це відбулося раніше. І не 
раз в інших посланнях Павло пише 
про Бога, що живе в нас: «Бо Бог, що 
звелів був світлу засяяти з темряви, 
у серцях наших засяяв, щоб просві-
тити нам знання слави Божої в Особі 
Христовій.

А ми маємо скарб цей у посуди-
нах глиняних, щоб велич сили була 
Божа, а не від нас» (2Кор.4:6-7). Або 
зовсім просто й зрозуміло: «І вже 
не я живу, але живе в мені Христос» 
(Гал.2:20). 

Якщо ми віримо, що Бог став 
єдиним з нами, то: 

— Віримо, що маємо повноту в 
Христі, ми сповнені Його присутніс-
тю. Цієї присутності не може бути 
більше або менше. Дух Святий — 
особистість, а не сила. Особистос-
ті не може бути більше або менше. 
Якщо Він із нами, то Він із нами на 

всі 100%. Додати до цього ще однієї 
порції Його присутності вже не мож-
на. Ми отримали всього Бога, а не 
тільки Його частину.

— Прославляємо Бога за те, що 
ми постійно в Його присутності, а не 
намагаємося через прославлення 
увійти в неї.

— Віримо, що постійно живемо 
в обіймах Божих, і Він не розтискає 
Своїх обіймів.

— Постійно у Святому Святих, бо 
це Святе Святих тепер у нас. Ми не 
входимо туди, де ми й так перебу-
ваємо.

— Ми не входимо в Його присут-
ність, ми з неї не виходимо. І не ми 
увійшли в неї, а Божа присутність 
увійшла в нас.

Ніде на Землі немає більше Бо-
жої присутності, ніж у тобі. Ми і є 
присутністю Божою на землі!

Ти можеш сказати, що присут-
ність Божа — це тільки для якихось 
суперобдарованих, суперправиль-
них християн, але подивімося, кому 
Павло писав, що вони храм Духа Свя-
того. Він писав це християнам Корин-
ту. Відомо, що коринтські християни 
заходили в місцевий язичницький 
храм, де були храмові повії. У наш 
час таких братів або відлучили б від 
церкви, або змусили б вийти перед 
церквою й покаятися, інакше ніякої 
розмови з ними не було б. Але чо-
мусь Павло не про покаяння пише, 
а нагадує їм, Хто живе в них: «Хіба 
ви не знаєте, що ваші тіла то члени 
Христові? Отож, узявши члени Хрис-
тові, зроблю їх членами розпусниці? 
Зовсім ні! Хіба ви не знаєте, що той, 
хто злучується з розпусницею, стає 
одним тілом із нею? Бо каже: Обидва 
ви будете тілом одним. А хто з Госпо-
дом злучується, стає одним духом із 
Ним. Утікайте від розпусти. Усякий 
бо гріх, що його чинить людина, є по-
за тілом. А хто чинить розпусту, той 
грішить проти власного тіла. Хіба ви 
не знаєте, що ваше тіло то храм Духа 
Святого, що живе Він у вас, якого від 
Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого 
куплені ви. Отож прославляйте Бога 
в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі 
вони!» (1Кор.6:15-20).

Зауважте, що Павло не пише їм, 
попереджаючи про всяк випадок, 
щоб вони не грішили. Він пише лю-
дям, які ВЖЕ згрішили чи, можливо, 
навіть живуть у гріху. І все одно во-

ни храм Духа Святого. Коли Ісус ка-
зав «Я з вами до кінця віку», Він не 
мав на увазі, що Він буде тільки то-
ді, коли ми поводимося добре. Коли 
ми поводимося недобре, нам Бог 
начебто й не потрібен. Але Він ка-
же: «Не залишу й не покину тебе», 
навіть коли ведеш себе недобре. Я 
впевнений, що ті християни в Ко-
ринті, які бігали до храмових повій, 
усіма силами не хотіли вірити, що 
Бог у них. Краще хай Бог буде про-
сто на небесах і на цей час кудись 
відвернеться.

Взагалі, якщо свідомо не працю-
вати зі своїм мисленням, воно буде 
схильне відсувати Бога кудись пода-
лі — на небеса. Якщо нам запропо-
нувати два види мислення: староза-
вітне й новозавітне, ми схильні ви-
брати старозавітне. Старий Заповіт 
— Бог на небесах, Новий Заповіт — 
Бог у тобі. Якщо Бог тільки на небе-
сах, значить Ісус не приходив. Якщо 
Бог у тобі, значить жертва Ісуса не 
була марною.

Якщо нам запропонували б двох 
Богів: одного, Який далеко на небі, 
й іншого, Який у нас, — ми найімо-
вірніше обрали б далекого Бога.

Чому так?
Плоть! Вона не проти Бога на не-

бі, але вона проти Бога всередині, 
«бо тіло бажає противного духові, а 
дух противного тілу, і супротивні во-
ни один одному...» (Гал.5:17). І дух, 
і плоть людини мають одну загаль-
ну властивість — вони здатні нади-
хатися. Дух надихається, коли зве-
личується жертва нашого Спасителя 
Ісуса Христа: «І радіє мій дух у Бозі, 
Спасі моїм» (Лк.1:47). Чим більше 
прославляється жертва Ісуса Хрис-
та, тим більше насичується наш дух.

Те, що Бог може жити в нас — 
це прямий наслідок жертви Ісуса 
Христа: «Та Я правду кажу вам: Кра-
ще для вас, щоб Я пішов; бо як Я не 
піду, Утішитель не прийде до вас; А 
коли Я піду, то пошлю Його до вас» 
(Ів.16:7).

Якби не Ісус, ми, як у Старому 
Заповіті, шукали б тимчасових про-
явів присутності Божої, разових схо-
джень Святого Духа, шукали б осо-
бливих помазаників, щоб щось узя-
ти від Бога, сподівалися б бути з Бо-
гом одного разу в майбутньому під 
час якого-небудь пробудження або 
ж тільки після пришестя Ісуса Христа 



в кінці часів... Вам не здається, що я 
описую сучасну церкву?

Завдяки Ісусу я тут і зараз можу 
насолоджуватися Божою присутніс-
тю, Божими пахощами. І ці пахощі 
— у нас.

Я кажу Ісусу, саме Ісусу: «Спасибі 
за присутність Духа Святого в мені!» 
І моєму духу це подобається. Він на-
дихається, коли Ісус звеличується.

Чим же надихається плоть? 
Плоть надихається, коли її звеличу-
ють. При цьому плоть звеличуєть-
ся аж ніяк не поганими справами. 
Фарисеї робили багато хорошого, 
але при цьому їхня плоть звеличу-
валася: «Фарисей, ставши, так мо-
лився про себе: Дякую, Боже, Тобі, 
що я не такий, як інші люди: здир-
щики, неправедні, перелюбні, або 
як цей митник. Я пощу два рази на 
тиждень, даю десятину з усього, що 
тільки надбаю!» (Лк.18:11-12).

Плоті подобається ідея, що до 
Божої присутності є безліч кро-
ків, безліч рівнів, безліч досягнень. 
Адже тоді плоть зможе пишатися, 
що вона робить більше, ніж інші: 
більше молиться, більше постить, 
більше жертвує. Плоть любить хва-
литися дотриманням правил, до-
триманням закону, а точніше — лю-
бить прикидатися, що дотримується 
закону: «Усі ті, хто бажає хвалитися 
тілом, змушують вас обрізуватись, 
щоб тільки вони не були пересліду-
вані за хреста Христового. Бо навіть 
і ті, хто обрізується, самі не зберіга-
ють Закона, а хочуть, щоб ви обрізу-
вались, щоб хвалитися їм вашим ті-
лом» (Гал.6:12-13).

Проповідь Закону надихає плоть, 
тому що вона звеличує плоть та її 
значення. Плоть не може знести Бо-
га всередині людини. Їй потрібно 
бути єдиною, вся слава — їй одній, 
всі почесті — їй одній. Це вона — та-
ка дисциплінована, це вона — така 
«духовна». Тому Бог у неї — тільки 
на небі. Тому й присутність Божа для 
неї — це разові події, як нагорода за 
її досягнення.

Але якщо прориватися не треба, 
то що нам взагалі робити все наше 
християнське життя? А «небагато» 
— насолоджуйся життям із Богом, 
проповідуй Євангелію, зціляй хво-
рих, виганяй демонів, воскрешай 
мертвих.

Вірячи в далекого Бога, ми хо-

ваємо від світу те, що нам дано від 
Нього, ми ховаємо наші дари, ми 
ховаємо Самого Бога. Не так було в 
житті апостолів. Ось приклад: «Пе-
тро та Іван на дев’яту годину молит-
ви йшли разом у храм. І несено там 
чоловіка одного, що кривий був з 
утроби своєї матері... Як побачив же 
він, що Петро та Іван хочуть у храм 
увійти, став просити в них милос-
тині. Петро ж із Іваном поглянув на 
нього й сказав: Подивися на нас! І 
той подивився на них, сподіваючи-
ся щось дістати від них. Та промовив 
Петро: «Срібла й золота в мене не-
ма, але що я маю, даю тобі: У Ім’я 
Ісуса Христа Назарянина устань та 
й ходи!» І, узявши його за правицю, 
він підвів його. І хвилі тієї зміцни-
лися ноги й суглобці його! І, зірвав-
шись, він устав та й ходив, і з ними у 
храм увійшов, ходячи та підскакую-
чи, і хвалячи Бога!» (Дії 3:1-8).

Петро не став витрачати час на 
прохання Божої присутності, на вхо-
дження в Його присутність, на очіку-
вання помазання. Він просто вірив, 
що Бог у ньому, і діяв відповідно до 
цієї віри. Саме тому він сказав: «По-

глянь на нас (не на Бога на небе-
сах)» і «Що маю, те й даю тобі».

А нам страшно так вчинити. Гли-
боко всередині нам страшно. Ми ж 
опираємося на досвід. І в багатьох 
він негативний. У нас були молитви, 
на які ми не отримували відповідей. 
А нам потрібно опиратися на досвід 
Ісуса, Який живе в нас. У нас — Той, 
Хто зцілив багатьох хворих, у нас — 
Той, Хто вигнав безліч демонів, у нас 
— Той, Хто навіть воскрешав мерт-
вих.

Якщо ми не віримо, що хтось зці-
литься або воскресне, тоді нам про-
стіше вірити в далекого Бога й про-
риватися до Нього. Ісус, будучи в 
людському тілі, усвідомлював, Хто 
Він, і діяв просто вірою в те, Хто Він. 
Те ж саме з нами: ми поступово усві-
домлюємо, хто ми, і діємо просто ві-
рою в те, хто ми. Нам не за присут-
ність Бога треба молитися, а за од-
кровення, що робити з тією присут-
ністю Божою, яка вже є в нас.

Сергій ПАВЛЕНКО

Ти досі особисто не знайомий з якимось відомим християнським про-
мовцем чи співаком? Ніколи не вітався за руку з єпископом? Доля не по-
ріднила тебе з жодним служителем місцевоі ̈церкви?

Не сумуй, бо доступ до Бога відкривається не завдяки важливим 
зв’язкам чи кумівству.

Не вистачає грошей на обід в ресторані чи нове пальто? Забув, як пах-
не шашлик?

Не переймайся, бо особливе Господнє ставлення неможливо купити 
навіть за мільйон фунтів стерлінгів (якщо не віриш, запитай ворожбита 
Симона з восьмого розділу Дій святих апостолів).

Усе, що тобі вкрай необхідно, – це налагодити дружбу з Богом. Не ви-
трачатися на дурниці, але систематично, через молитву та дослідження 
Бібліі ̈будувати відносини зі Спасителем.

Люди часто стають заручниками неправильного розуміння цієі ̈
важливоі ̈ біблійноі ̈ істини, а тому марнують життя обділеними, страж-
даючи від комплексів меншовартості, які розвиваються саме внаслідок 
цього.

Доступ до Божоі ̈благодаті (сукупності небесних благословень та да-
рів) можливий тільки через віру в Ісуса Христа! Простіше кажучи, усе, що 
потрібно людині, щоб бути щасливою, доступне лише через особисті сто-
сунки з Сином Божим.

«Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа на-
шого Ісуса Христа, через Якого ми вірою одержали доступ до тієі ̈благо-
даті, що в ній стоім̈о, і хвалимось надією слави Божоі»̈ (Рим.5:1-2).

Богдан ГАЛЮК

До Бога — без посередників



Конференція для регентів та 
музикантів Рівненщини зібрала 

понад 100 учасників

25 травня 2019 р. в церкві «Світанкова Зоря» м. Рівне 
відбулася конференція для регентів та працівників му-
зичного служіння на тему «Роль музики та співу в цер-
ковному служінні».

У наші дні християни використовують музику в по-
клонінні. Але інколи трапляються непорозуміння щодо 
того, яку саме музику варто слухати: молодь критикує 
старших, старші – молодших. Як свідчить статистика, 
54% молоді УЦХВЄ незадоволені стилем музичного слу-
жіння в церкві; 60% не подобається атмосфера під час 
служіння.

Рівненщина – регіон особливий. Тут свій побут, свої 
звичаї й традиції. Готуючись до конференції, щоб краще 
зрозуміти ситуацію, яка склалася навколо питань музи-
ки, співу та прославлення, ми провели невеличке опиту-
вання в одній з типових міських п’ятидесятницьких цер-
ков Рівненщини (з кількістю членів біля 300 осіб). Згідно 
з отриманими результатами, маємо таку картину:

– 10% молоді не влаштовує музичне служіння в їхній 
церкві; 87% відповідають, що їх влаштовує, але могло б 
бути краще; цілком задоволені лише 3%.

– На запитання, як би ви оцінили розвиток музично-
го служіння у своїй церкві, 54% поставили відмітку «до-
бре», 34% – «задовільно», 8% – «незадовільно». Жоден 
з опитаних не поставив відмітку «відмінно».

– Преважна більшість молоді не має зауважень до 
змісту пісень. 3% вважають зміст пісень «відмінним», 
87% оцінюють як «добре», 7% – «задовільно», 3% – «не-
задовільно».

– 87% опитаних стверджують, що стиль пісень та рі-
вень їхнього виконання може бути кращим; для 7% рі-
вень виконання є високим, а для інших 7% – занадто не 
сучасний. Жоден із молоді не вважає, що стиль вико-
нання в їхній церкві наближається до світського.

– Більшість молоді (82%) переконані, що в прослав-
ленні варто використовувати будь-які музичні інстру-

менти; 12% називають фортепіано, гітару, баян та акор-
деон; 6% додають до цього переліку ще електрогітару, 
бас-гітару та барабани. Жоден не вважає, що в прослав-
ленні краще не використовувати музичних інструмен-
тів.

– На думку 83% молоді основна проблема музичного 
служіння в помісній церкві та, що ми співаємо, не заду-
муючись над змістом; 10% вважають основною пробле-
мою низький рівень виконання, а 7% – надто напружену 
атмосферу під час прославлення.

Отож, розуміючи важливість музичного складника в 
церквах у служінні Богу, за ініціативи Сергія Ільницько-
го та при підтримці обласного братерства ХВЄ (зокре-
ма, Петра Музичука та старшого пресвітера Олександра 
Котка) у Рівному було організовано навчання для реген-
тів, а також тих, хто відчуває поклик звершувати це слу-
жіння.

Присутні вислухали семінар керівника департамен-
ту освіти УЦХВЄ Віктора Вознюка «Правда про Нову піс-
ню». Це одна з його тем, підготовлених у рамках проек-
ту «Зміна мислення». Говорили про сферу конфлікту по-
колінь, про основне завдання музики, про невербальну 
комунікацію в музичному служінні.

Гурт «Авен-Езер» (молодший) служив співом та від-
повідав на запитання щодо труднощів, які з’являються 
на шляху утворення та діяльності християнських гуртів.

Доволі цікавий та актуальний семінар підготував 
пастор церкви м. Анкоридж (штат Аляска) Сергій Іль-
ницький. Тема музики та співу знайома йому з юна-
чих літ, адже саме тоді, проживаючи на Дубенщині, він 
один із перших розпочав розвиток музичного служіння 
– створення оркестру, викладання курсів музичного спі-
ву в семінарії. Навіть тепер, проживаючи за кордоном, 
він намагається відтворити та зберегти історичну та ду-
ховну спадщину вітчизняного п’ятидесятництва.

Після обіду, у другій частині конференції, пройшла 
панельна дискусія. На запитання учасників відповідали 
старший пресвітер Рівненського обласного об’єднання 
Олександр Коток, Сергій Ільницький, Віктор Вознюк та 
Анатолій Торчило.

Олександр Геніш



Більше сотні людей відгукнулося на 
заклик Нікі Круза до покаяння під час 
конференції «Час вірити» у Чернівцях

26 травня 2019 р. в місті Чернівці, на стадіоні «Буко-
вина», відбулася конференція «Час вірити». Основними 
спікерами були відомі проповідники з Америки — Нікі 
Круз і Гаррі Вілкерсон.

Нікі Круз — американський християнський пропо-
відник та молодіжний служитель, євангеліст, засновник 
і директор місії Nicky Cruz Outreach. Історія навернення 
Нікі Круза стала широко відомою після публікації кни-
ги Девіда Вілкерсона «Хрест і ніж» (1963) і виходу од-
нойменного фільму (1970). Нікі — автор 17 книг, серед 
яких автобіографічний бестселер «Біжи, малюк, біжи» 
(1968), що був перекладений більше ніж на 40 мов світу.

Гаррі Вілкерсон продовжує служіння батька, відомо-
го проповідника Девіда Вілкерсона. Він проводить пас-
торські конференції, займається благодійністю в най-
бідніших країнах світу.

Розпочався захід із музичної частини. Інна Дячук, 
Аліна Бабяк та інші виконавці, оркестр й об’єднаний хор 
виконували музичні твори, вели прославлення. 

Гаррі Вілкерсон сказав: «Я поділюся з вами деякими 
речами, які допоможуть вам зрозуміти, що Ісус спасає, 
що Ісус звільняє й змінює життя! Ми приїхали передати 
вам послання, що тепер час вірити. Христос – це дорога, 
Правда і життя», – сказав євангеліст.

Нікі Круз привітав буковинців та гостей, які зібра-
лись на євангелізаційне зібрання. А далі він поділився 
найбільш яскравими моментами зі свого життя. «Я на-
родився в родині, яка зав’язла в чаклунстві. Мій бать-
ко був священиком сатани, мама була чаклункою. Бать-
ки були глибоко заглиблені в шаманство й чорну магію. 
Коли я народився, мене присвятили сатані… Помазали 

голову кров’ю. Я став спадкоємцем батьківської мантії, 
тому над моїм життям висіло прокляття. Коли я був ди-
тиною, мама жодного разу не поцілувала мене і я її теж 
– ніколи. Я не відчував ніякої ласки. Коли мені було три-
чотири роки мама сильно била мене. Багато разів я без 
свідомості лежав у калюжі крові. Важко повірити, що 
так було. І коли мені було чотири роки, я захотів вбити 
себе. Я бачив, як мої батьки поклонялися сатані: батько 
багато разів по три-чотири дні лежав на дивані нерухо-
мим, а його душа мандрувала… Мене били до восьми 
років. Я опустився в глибини пекла, став учасником бан-
ди. Багато разів думав про самогубство. Якось я позна-
йомився з доктором Гудманом, який певний час мене 
виховував. Та одного разу він сказав мені: «Я нічого не 
можу зробити для тебе, Нікі! Ти йдеш прямо до в’язниці 
й до електричного стільця, у пекло. І для тебе немає на-
дії, ти загинув». І це найстрашніші слова, які професій-
ний лікар може сказати людській істоті. Але, з ласки Бо-
жої, слова ці не справдилися! Бог став моєю останньою 
надією. Через проповідь Вілкерсона я дізнався, що є 
Бог, Який мене любить! Він сказав мені, що слова, ска-
зані лікарем, — неправда: «Є небо, є Бог, є Ісус Христос, 
Який помер за твої гріхи, віддав Своє життя за тебе так 
само, як ти готовий віддати своє за друзів, за членів тво-
єї банди, за хлопців і дівчат. Є Бог, який дійсно живий 
Бог». Я бив його, а він повторював: «Нікі, Ісус любить 
тебе!». Ці слова вразили мене. А згодом повністю змі-
нили моє життя».

Ця розповідь не залишила слухачів байдужими. На 
очах людей з’явились сльози. Нікі Круз закликав тих, хто 
кається, вийти наперед і разом помолитися Богу. 

На конференції були присутні й представники влади, 
зокрема голова Чернівецької обласної ради Іван Мун-
тян, який висловив добрі побажання.

Олександр Геніш



«Використовуйте час» — 
девіз щорічної конференції УЦХВЄ, 

що відбулася під Києвом 15-16 травня

Річна звітна конференція братерства відбулася в 
«Цер кві соборній» у Софіївській Борщагівці під гас-
лом «Використовуйте час» і зібрала 278 делегатів з 
п’ятидесятницьких церков України та зарубіжжя. За два 
дні пленарних засідань учасники конференції почули 
не тільки звіт про діяльність братерства за 2018 рік, але 
й низку семінарів, презентацій та соціологічних дослі-
джень, взяли участь у панельній дискусії та просто по-
спілкувалися.

Вітаючи присутніх, старший єпископ УЦХВЄ Михайло 
Паночко говорив про роль часу: «Нам Ісус Христос до-
ручив величезний скарб, і як би хотілося, щоб ми що-
раз більше усвідомлювали, яку велику відповідальність 
маємо: чи візьмемо і закопаємо той скарб, чи пустимо в 
обіг». Старший єпископ побажав делегатам, щоб кожен 
із них поїхав додому підбадьорений, зі зміненими дум-
ками на спільну працю, щоб із запалом примножувати 
Божі виноградники та отари.

Присутніх привітав голова Чернівецької обласної ра-
ди Іван Мунтян. Гість заходу директор Департаменту у 
справах релігій та національностей Міністерства культу-
ри України Андрій Юраш зауважив: те, що конференція 
УЦХВЄ співпала із Днем сім᾽ї, є символічним, оскільки 
церква багато вкладає у збереження сімейних ціннос-
тей та розвиток суспільства. Джеральд Доллар привітав 
конференцію від імені братньої Церкви «Асамблеї Бо-
жі». 

О 16-й годині розпочалася звітна частина, модера-
тором якої був єпископ Олександр Бабійчук. Першим 
звітував старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко. Він 
озвучив статистику щодо діяльності братерства у різ-
них сферах служіння. У кожній спостерігається динаміка 
зростання: якщо станом на 1 січня 2018 року братерство 
налічувало 114 775 членів, то на початку 2019-го – вже 
115 686.

Наступним звітував Анатолій Козачок, який поінфор-
мував про свою діяльність протягом року як першого за-
ступника старшого єпископа. Також він презентував зві-
ти завідувачів відділів братерства, які цьогоріч були по-
дані в друкованій формі.

Скарбник братерства Петро Карпов та голова реві-
зійної комісії Віталій Зозуля проаналізували фінансовий 
стан братерства. Після цього відбулося обговорення зві-
тів. Делегати оцінили роботу братерства за минулий рік 
на «добре».

Делегати конференції затвердили Анатолія Козачка 
на посаді першого заступника старшого єпископа УЦХВЄ 
ще на три роки, до наступної звітно-виборної конферен-
ції, та звершили за нього молитву.

Вечірнє засідання відкрив єпископ Михайло Близ-
нюк, який виголосив проповідь на тему: «Навчи нас лі-

чити дні, щоб набути серце мудре». Привітав присутніх 
гість конференції із США, пастор церкви «Благодать» у 
Сієтлі Степан Касянюк. Він проповідував на тему: «А ті, 
хто надію складає на Господа, силу відновлять» за Кни-
гою Ісаї.

Старший пресвітер Івано-Франківщини, координа-
тор церков УЦХВЄ в Західній Європі Юрій Веремій дав 
інформацію щодо юридичного оформлення об’єднання 
церков ХВЄ у європейських країнах.  А старший єпископ 
Херсонської області Олександр Бабійчук поінформував 
про «День братерства», який запропоновано відзна-
чати наступної неділі після Трійці (Дня П’ятидесятниці). 
На завершення служіння присутні звершили молитву за 
служителів церков братерства в Західній Європі.

Ранкове засідання 16 травня розпочав старший пре-
світер Чернігівської області Віталій Гавула і проповіду-
вав на тему: «Чотири уроки Христа». 

Після проповіді присутні слухали два семінари на те-
му: «Складники зростаючої церкви». Старший пресвітер 
Хмельниччини Ростислав Мурах говорив про три склад-
ники росту церкви та презентував дослідження «Серед-
ньостатистичний портрет пастора».

Продовжив тему перший заступник старшого єпис-
копа Анатолій Козачок. Він ґрунтовно описав цілу низ-
ку аспектів, такі, як адміністративне й духовне служіння, 
створення атмосфери, надихання людей до реалізації 
бачення, від яких залежить ріст церкви. Анатолій Ми-
колайович запропонував цікаву презентацію благовістя 
через соціальне служіння на прикладі київської церк-
ви «Філадельфія». Після цього відбулася дискусія щодо 
озвучених тем.

Було проведено ще два семінари на тему: «Духо-
вність, відповідальність служителя і євангелізм».  Стар-
ший пресвітер Донецької та Луганської областей Ана-
толій Безкровний говорив про причини, які заважають 
духовному росту вірян та служителів, а також про те, 
що потрібно церкві, щоб люди зростали «у міру зрос-
ту Христового». Продовжив тему завідувач відділу осві-
ти Віктор Вознюк, який озвучив аспекти, необхідні для 
успішного євангельського служіння. 

Ведучий заключного засідання конференції старший 
пресвітер Полтавської області Михайло Роман пропо-
відував про важливість особистих стосунків пастора з 
Господом. Гість із Голландії, керівник місії «Добра нови-
на» Ян Петерсе, поділився спогадами про служіння на-
шому народу, яке він розпочав ще за часів Радянського 
Союзу. І цього разу він приїхав в Україну не з пустими 
руками, а з великим накладом Біблії та іншої необхідної 
літератури, які презентував разом із колегами з Черні-
вецької області.

Завершив конференцію старший єпископ Михайло 
Паночко. Він щиро подякував братам і сестрам за слу-
жіння, презентував нові книги та виголосив проповідь,  
у якій зокрема вказав на сім характеристик нашого ча-
су та порадив, згідно зі Словом Божим, як цей час пра-
вильно використовувати.






