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Тема номера

Духовний фаст-фуд, 
або Як діяти в епоху супершвидкостей?

Ризики епохи
Термін «фаст-фуд» («fast food» — з англ. «швидка 

їжа») з’явився у 80-х рр. ХХ ст. і пов’язувався з тенден-
цією «їсти на ходу». Невдовзі термін стали викорис-
товувати й на позначення стилю життя — прагнення 
сучасних людей швидко та без зусиль дістати бажа-
не. Тепер це  культура, де швидко робляться справи, 
і ніхто нікого не чекає. Результат харчування «фаст-
фудом», життя в стилі «фаст-фуд» — поява надмір-
ної ваги, часті депресії, поширення діабету, пробле-
ми в роботі мозку та багато інших хвороб. Тому про-
гресивна частина сучасного суспільства бере курс на 
здорове харчування та здоровий спосіб життя. Життя 
в супершвидкостях — це не більше ніж маркетинг.

Живучи в такий час, християнин ризикує автома-
тизувати власне духовне життя, звести його до стан-
дартного набору церковних правил — часто навіть 
незрозумілих йому самому. Усе — якнайшвидше, 
якомога менше зобов’язань! Молитва — похапцем, 
Біблія — нашвидкуруч, служіння — за залишковим 
принципом (якщо лишиться час, сили та бажання). З 
іншого боку — на перегляд інтернету за один день 
може витрачатися більше часу, ніж на всі духовні по-
шуки за цілий тиждень. Як наслідок, християнин, не 
маючи якісного духовного харчування, отримує ду-
ховні хвороби — лінь, жадібність, нерозсудливість, 
неефективність тощо. 

У цьому контексті варто розглянути сім криз, які 
стоять перед християнами останнього часу. Під сло-
вом «кризи» я розумію такі проблеми християнства, 
які поширені не лише в окремій місцевості, церкві, 
а набувають світового поширення. Щоб подолати їх, 
церква повинна виробити стратегії, актуальні для пе-
ріоду фаст-фуду.

Місіологічна криза
Мова йде про зниження відповідальності церк-

ви за благовістя. Християни втрачають євангельське 
усвідомлення його як своєї місії, у якій вони мають 
бути активними. Опитування серед молоді показало, 
що 46% її пов’язують себе з музичним служінням, а 
з місіонерством — лише 2%. Це означає, що церква 
не надто переймається проповіддю Євангелії. І одна 
з причин — пришвидшений темп життя, який несе за 
собою купу нових пропозицій, спокус і відволікає від 
справді важливих завдань, — на них просто не виста-
чає часу. Інформаційний світ настільки стрімко змі-
нюється й розвивається, що ми за ним не встигаємо. 
У цій гонці навіть важко зорієнтуватися, на які викли-
ки потрібно саме зараз відповідати. 



Насамперед, нам варто зупини-
тися й усвідомити — що ми все зро-
бити просто не встигнемо. Ми змо-
жемо виконати головне, і то тільки 
тоді, якщо обмежимо себе в друго-
рядному. Іноді потрібно сповільнити 
темп. Відчути не ритм світу, а Божий 
ритм. Іноді варто повернутися до 
простих «старих» речей — стосунків, 
піклування, співчуття, євангельської 
любові до людей. 

Якщо лімітувати себе в тому, що 
сприймаємо — слухаємо, читаємо, 
ми зможемо подбати про себе. Тоді 
ми будемо справжніми, а значить — 
цікавими для суспільства. Світ фаст-
фуду — мінливий: сьогодні є, завтра 
немає, сьогодні в моді одне, завтра 
— інше. І постійність, чесність тут 
стають конкурентною перевагою.

У таких обставинах краще зосе-
редитися на одній сфері, ніж роз-
порошуватися на десятки напрям-
ків. Деякі церкви як сфокусувалися в 
1990-х роках на досягненні мас, так 
і діють досі. 25 років потому ми ба-
чимо: форма лишилася, а результату 
немає. У Рівненській області є общи-
ни по 20-30 чоловік, які зосереджені 
на індивідуальній роботі, на малих 
групах — вони впливають більше за 
тисячні мегацеркви. 

Світоглядна криза
Внаслідок споживання «фаст-

фуду», життя серед супершвидкос-
тей ми втрачаємо смак життя й на-
буваємо багато різних проблем, кло-
потів, марнот. Часто не помічаємо у 
своєму житті багатьох зайвих речей, 
які не приносять користі, а лише від-
волікають. Від багатьох речей по-
трібно відмовитися не тому, що вони 
самі по собі погані, а тому, що відво-
лікають від головного. Я видаляю всі 
ігри зі свого телефону. Не тому, що 
маю залежність, просто бачу, як во-
ни крадуть час. Це стосується не ли-
ше духовності, а й усього життя. Ра-
дянський менталітет, який у нас ще 
значною мірою лишився, каже: «Хай 
буде, раптом пригодиться!» Напри-
клад, купа одягу, якого не носимо, 
купа речей, якими не користуємо-
ся. Вони засмічують і ускладнюють 
життя, роблять нас немобільними. 
Тут справджується принцип Парето 
— 20% усіх речей можуть забезпечи-
ти нас на 80%. Йосип зібрав 20% від 
урожаю, і потім нагодував не лише 

Єгипет, а й інші народи. То чому нам 
не зосередити увагу на тому, що на-
справді приносить ефект, замість то-
го, щоб марнувати своє життя?

Багато речей, які прийшли до нас 
із епохою фаст-фуду, у розвинутому 
суспільстві відкидають. Освічені лю-
ди повертаються до більш помірко-
ваного, розміреного, осмисленого 
життя. Це стосується і здорового хар-
чування, і спортивного стилю життя, 
і правильного використання інтер-
нету. Тепер навіть творці додатків 
створюють опції, які дають можли-
вість людям контролювати користу-
вання ґаджетами. Наприклад, Apple 
випустив додаток, який рахує екран-
ний час, в Instagram з’явилася опція, 
яка дозволяє обмежувати свій час 
гортання стрічки. Здавалося б, це 
невигідно для продавців продукту, 
але вони мусять відповідати на за-
пит людей. Щораз частіше найбагат-
ші люди віддають власних дітей до 
шкіл, де забороняється користува-
тися смартфоном. Сини світу цього 
часто мудріші за Божих дітей. Коли 
людина ще не сформована як осо-
бистість, ще не має перед собою ці-
лей, то ці інструменти їй тільки шко-
дять. А потім кажуть: «Інтернет — 
від диявола!»

Морально-етична криза
Проблема не в тому, що христия-

ни стали більш деградовані (хоча це 
теж). Проблема в тому, що світ став 
більш прозорим. Інформація поши-
рюється блискавично — чи то пози-
тивна подія, чи негативна. Коли, на-
приклад, якийсь служитель щось не 
так зробив — це відразу стає публіч-
ним. Навколо — дуже багато скан-
дальної інформації, яка дискредитує 
християнство. Раніше віруючі не ба-
чили себе, що вони настільки про-
блемні… Є дослідження які просто 
шокують. Наприклад, автор однієї 
книги порівнює християн і нехрис-
тиян у 70 сферах. У більшості з них 
християни нічим не кращі, а в дея-
ких й гірші, наприклад, за показни-
ком жертовності. Або «Ефект Тебар-
та» в Німеччині — коли люди масово 
стали лишати церкву через єписко-
па, який використовував церковний 
бюджет, щоб жити в розкошах. 

Образно: якщо ти сідаєш на зви-
чайну машину з максимальною 
швидкістю 90 км/год. — це безпеч-

ніше, ніж коли їдеш на Bantley, з якої 
можна «витиснути» 400. Тут більша 
відповідальність — є ризик швид-
ше зробити аварію. Проблема в то-
му, що віруючі не навчилися жити на 
цих швидкостях. І коли вони когось 
«обганяють», то не розуміють, що це 
— не тільки перед Богом і власним 
сумлінням, а й перед суспільством. 
Завжди знайдеться хтось, хто зафік-
сує це й виставить в інтернет. Ми 
живемо перед камерами, наша по-
ведінка, мова, пости в соцмережах 
— усе як на долоні. Не потрібно бути 
служителем, благовісником — від-
повідальність навіть рядового хрис-
тиянина на фоні цього дуже зростає. 
Я маю так поводитися, щоб підтвер-
джувати свій статус християнина. 
Інакше — несу не світло, а темряву. 
Якщо ми саме зараз не підвищува-
тимемо власної моралі, не формува-
тимемо підзвітності, не виховувати-
мемо життя згідно з Божим словом 
— то все втратимо.

Ще один аспект цієї кризи — 
старше покоління втрачає емоцій-
ний зв’язок із дітьми. В одній общині 
на Рівненщині провели підрахунок, 
який показав, що з 1500 дітей — 360 
не в церкві. У США є ціле крило аг-
ностиків — колишніх віруючих. Їхній 
основний посил: «Наші служителі, 
наші батьки — аморальні, кажуть 
одне, а роблять інше». Я вже не ка-
жу про Україну. Сьогодні в багатьох 
євангельське християнське життя — 
низької проби. Не те, щоб стало гір-
ше, ніж раніше. Просто час швидко-
стей особливо це підкреслює. 

У 1990-х роках у церквах діти ка-
ялися здебільшого у 18 років. Якщо 
раніше, то казали: «Ти ще дитина!» 
У 2000-х, за даними Відділу дитячо-
го служіння — 50% членів церкви по-
каялися в 14 років. Статистика 2017 
року — навертаються до 12 років. 
Сьогодні все пришвидшується, і діти 
швидше дорослішають, і гріхи «мо-
лодшають». Ми можемо вчити під-
літків про якісь інтимні речі, а вони 
вже 5 років, як усе це знають. Це не 
те що «пролетіли», ми просто вчо-
рашнім днем живемо…

У цьому контексті християнам 
слід бути не «мечем Петра», а «ру-
кою Христа», проявляти перш за все 
любов, милість, а не строгість. Перш 
ніж бажати змінювати інших — змі-
нюватися самим. Уміти визнавати 



власні помилки. Адже часто віруючі 
бачать гріхи інших, а на власні — за-
кривають очі.

Освітня криза
Світ стає розумнішим. Ще 1962 

року 41% дітей планети не відвідува-
ли школу. Сьогодні — менше 10%. У 
кожній країні середній показник IQ 
щороку зростає на 3-5 пунктів. Якщо 
паралельно з цією статистикою про-
аналізувати рівень наших проповід-
ників та благовісників, то вийде на-
впаки — рух вниз. У 1938 році наш 
єпископ у 27 років знав 8 мов. Статус 
служителя асоціювався з інтелігенці-
єю, він був інтелектуально вищим за 
середньостатистичного українця. Те-
пер маємо великі можливості, щоб 
розвиватися, та християни ними, 
чомусь, не користуються. Сучасний 
світ дає запит на професійність. Не 
потрібно боятися освіти й науки. Як 
сказала нейробіолог Керол Ліф: «Як-
що ми навчимо людей думати, вони 
повірять в Бога!»

Будь-яка «байка», фейк, розказа-
ний проповідником, сьогодні за лі-
чені секунди перевіряється в Google. 
І будь-яка профанація, необізнаність 
відразу стає очевидною. На фоні 
цього набагато переконливіше не-
рідко звучать навіть слова атеїстів. У 
час швидкостей будь-які ідеї, у тому 
числі антихристиянські, набувають 
великого поширення. Чому тепер 
багато говорять про занепад христи-
янства на Заході? Тому що там люди 
давно наслухалися про «проколи» 
віруючих. Є цілі рухи, які це пропагу-
ють. Наприклад, про те, як церква у 
свій час засудила Галілея за вислов-
лювання, що земля крутиться. Ми 
сьогодні втрачаємо молодь, підліт-
ків, бо з’явилися цілі наукові серіали, 
блогери, чиї аргументи переконли-
віші. Не працюючи активно у сфері 
апологетики, можемо втратити  по-
коління церкви, яке не в силах ви-
тримати цього пресингу.

Реформація у свій час стала мож-
ливою в оновленій технології, завдя-
ки якій оновилася теологія. Якщо ми 
хочемо бути ефективними в наш час, 
то мусимо підвищувати рівень влас-
ної освіти. Сучасний християнин по-
винен бути й антропологом (розумі-
ти людину), і соціологом (розуміти 
суспільство), і культурологом (розу-
міти культуру). З іншого боку, важли-

во усвідомити, що не на всі питання 
ми маємо відповіді. І чесно сказати: 
«Я не знаю» — іноді наймудріше, що 
можна зробити. Не варто критикува-
ти речей, у яких не обізнаний, краще 
про них взагалі не говорити. Є ж інші 
моменти, через які можна благовіс-
тити. Якщо не можеш науково довес-
ти існування Бога, то просто розкажи 
про власні стосунки з Ним. Це ж на-
багато цінніше! 

Релігійно-інституційна криза
У рік Реформації в декого вини-

кла ілюзія, ніби нас, протестантів, — 
велика кількість. Натомість статисти-
ка як в Україні, так і у світі показує, 
що збільшується кількість інституцій 
(зареєстрованих общин), а не відсо-
ток протестантів (їх нараховується 
1-2%). Для людини невоцерковленої 
це швидше негативна інформація: ви 
постійно ділитеся, значить, між вами 
немає миру. Відсутність моноліту се-
ред християн — серйозна проблема. 
Зрештою, наша сила не в кількості, 
а в єдності й глибині наших переко-
нань.

Ми забуваємо, що релігійна сфе-
ра для зовнішніх людей сприймаєть-
ся як одне ціле. Коли стається скан-
дал у якійсь іншій конфесії, ми ду-
маємо: «Ну, це ж не наш». Але ніхто 
не розбирається, чи це баптист, чи 
п’ятидесятник — тінь падає на всіх 
віруючих. Навіть коли є офіційна по-
зиція церков, яка засуджує певне 
явище, це рідко доходить до народ-
них мас, адже на телебаченні цього 
не озвучують. 

Тепер відбувається те, що назива-
ють дехристиянізацією. Люди пере-
насичені релігійністю. В епоху без ін-
тернету інформації було мало, тому 
все сприймалося свіжим. А тепер — 
надмір швидкісної інформації, кліпо-
ве мислення. І благовістя — теж ін-
формація, яка губиться в цьому по-
тоці. 

Соціально-суспільна криза
Тривалий час у світі був великий 

розрив між бідними й багатими. Він 
поступово скорочувався — і все біль-
ше людей ставали рівними. У кра-
їнах третього світу цей процес до-
сі продовжується, але в розвинутих 
країнах тепер знову збільшується по-
казник нерівності. Це відчувається і в 
церкві.

Ще й досі можна почути застарілу 
статистику, ніби голодує третина сві-
ту. Але насправді на часі протилежна 
проблема — ожиріння, на яке страж-
дає понад 2 млрд населення. А голо-
дують — менше ніж 2 млрд. 

Люди матеріалізовані — епоха 
споживачів. Бог стає лише інстру-
ментом для отримання матеріаль-
них благ. Підростає розбещене, са-
мозакохане покоління: «Ти знаєш!», 
«Ти можеш!», «Ти вмієш!», «Ти — 
шедевр Божий!» І тепер пережива-
ють депресію, коять суїциди найчас-
тіше — підлітки. З таким темпом, як-
що не реагувати, то у 2030 роках це 
стане проблемою всього людства. 
Тому що це покоління не пристосо-
ване до життя в реальності, не усві-
домлює проблем і небезпек техно-
логічного прогресу. Приклад — діти-
блогери, які набувають великої попу-
лярності, а потім не знають, як жити 
з її тягарем, як справитися з хейтер-
ством в мережі. 

Із новими технологіями прихо-
дять нові проблеми. Поки не мав ав-
томобіля, ти не думав про бензин і 
про зимову гуму. Автомобіль — це 
добре, але він приносить нові викли-
ки. І тепер із набуттям можливостей 
люди одночасно все більше набува-
ють проблем. Я стикаюся із запитан-
нями, навіть від старших: «Як вижи-
ти в цьому світі?», «Чому життя таке 
важке?»

Зважаючи на це, необхідно фор-
мувати євангельське ставлення до 
матеріальних речей, до відкритих 
можливостей. Якщо використовува-
ти їх для досягнення місійних цілей 
— це принесе благословення. Якщо 
ж використовувати для розкошів, то 
тільки збільшаться щоденні тягарі. 

Криза актуальності
Тут ми стикаємося з проблемою 

неусвідомлення суспільних запитів, 
проблемою незрозумілості для сус-
пільства. Коли трапився теракт 11 ве-
ресня 2001 року, люди в США стали 
масово відвідувати богослужіння. 
Але Нью-Йоркські общини виявили-
ся абсолютно неготовими дати від-
повіді на їхні запитання. Церкви не 
відчули суспільного запиту: «Чому 
це трапилося? Як далі рухатися?» Не 
перелаштувалися — як вели до цьо-
го служіння, так і продовжували далі 
без змін. І через 4 місяці так само ма-



сово люди перестали до них ходити.
Ми маємо розуміти, що події, які 

відбуваються в суспільстві, породжу-
ють певний запит. Євангелія від Мат-
вія каже: побачив голодного — наго-
дуй. Не сказано: побачив голодного 
— розкажи йому про Бога. Спершу 
задовольни потребу — у цьому по-
лягає місія. Доброта обернула до се-
бе більше людей, ніж завзяття, крас-
номовство й проповідь. Але ми ду-
маємо: якщо я комусь допоміг, але 
не привів його до покаяння — то це 
було надаремно. 

Часто, будучи «відірваними» від 
суспільства, не маючи друзів поза 
церквою, ми навіть не розуміємо, з 
чого почати діалог. Який він — пор-
трет сучасної невоцерковленої лю-
дини? По перше, вона орієнтована 
на матеріальні речі — як зберегти 
шлюб, як знайти роботу… І ми ж має-
мо на це відповідати — як для церк-
ви, так і для суспільства. Невоцер-
ковлена людина найчастіше має упе-
реджене ставлення не до Бога, а до 
церкви. Тож це виклик церкві — змі-
нюватися. Невоцерковлена люди-
на потребує дружби, вона сприймає 
інформацію від того, кому довіряє. 
Зважаючи на це, маємо бути макси-
мально чесними з людьми. Не обіця-
ти: «Прийди до Бога — і відразу всі 
проблеми вирішаться!» Але ми мо-
жемо сказати, що з Богом легше пла-
нувати час, будувати стосунки тощо.

Ми часто не помічаємо усіх цих 
запитів саме через швидкість життя 
і власну зацикленість на усталеному 
ході служіння. Час усвідомити: у нас 
нові виклики! І якщо плануємо бути 
християнами в цю епоху, то пора змі-
нюватися, «прокачуватися», підтягу-
ватися. 

Поради щодо особистої духовності
Як піклуватися про власний духо-

вний світ в епоху «фаст-фуду», як пе-
рейти на «здорову їжу»? 

1. Створювати час та місце для 
Божого Слова та молитви. Першо-
апостольська церква знаходила час, 
щоб перебувати в «науці апостоль-
ській» (Дії 2:42-47). Християни XXI 
ст. теж мають усвідомити, наскільки 
важливо — особисте спілкування з 
Богом. І це має бути не хаотично, а 
постійно. 

2. Створювати тісні та змістов-
ні стосунки один із одним. Перша 

церква жертвувала своїми домами й 
часом, щоб мати «спільність братер-
ську». Перші християни не мали до-
мів молитви й храмів, але апостоли 
навчали їх:  «Не кидаймо збору сво-
го, як то звичай у деяких, але заохо-
чуймося, і тим більше, скільки біль-
ше ви бачите, що зближається день 
той)» (Євр.10:25). Сучасним христи-
янам також варто цінувати не лише 
церковними зібраннями, але й осо-
бистими зустрічами.

3. Лімітувати технології й вико-
ристовувати їх із правильною метою. 
Технології — хороший слуга, але жах-
ливий господар. Якщо ми не навчи-
мося ними користуватися, то вони 
використають нас. Вони можуть бути 
інструментом для Божої слави, а мо-
жуть відволікати від Бога. Поставте 
собі питання: «Те, що я роблю в ін-
тернеті, — чи корисно це для мене та 
інших людей?» Якщо ви не можете 
справитися зі спокусами віртуально-
го світу, порадьтеся із служителем. 
Іноді краще діяти радикально й від-
мовитися від технологій, ніж зазнати 
більшої шкоди (див. Мт.18:8). 

Поради щодо служіння
Насамперед, кожному христи-

янину важливо усвідомити власне 
життя як місію. Євангелія дає п’ять 
визначень, хто ми для світу: «ви світ-
ло», «ви сіль», «ви лист», «ви місто 
на вершині гори», «ви посланці». 
Іноді складається враження, що ми 
втратили розуміння, хто ми і для чого 
на цій землі. Сьогодні доступні стіль-
ки напрямків, методів, форм — аби 
тільки хотіти рухатися: місія в профе-
сії, місія в інтернеті, служіння через 
малі групи, соціальне служіння, бла-
говістя дітям та молоді тощо. На які 
принципи важливо звернути увагу?

1. Фокусуйся на конкретній люди-
ні. Наприклад, у дитячому служінні, 
фокусуючись на конкретній дитині, 
можна вплинути і на неї, а через неї 
— на все село. Фокусуючись на кіль-
кох сотнях дітей — дуже важко суттє-
во вплинути на кожного з них. Орієн-
туючись на маси, ми втрачаємо всіх. 
Орієнтуючись на особистість, допо-
магаємо масам. По суті, це — стра-
тегічний особистий євангелізм. Ісус 
Христос поговорив із самарянкою, і 
ціле місто навернулося. Лука писав 
Теофілу, а став благословенням для 
багатьох. Сьогодні можна зробити 

масову євангелізацію й не мати осо-
бливого результату. А торкаючись 
окремих людей, які мають потребу, 
можна досягнути змін. Таким чином, 
потрібна переорієнтація — від гло-
бальних проектів до особистих сто-
сунків. На першому місці — цінність 
конкретної людини, а не проекту чи 
акції.

2. Готуй себе і людей (ґрунт) до 
благовістя. Наша мова, поведінка, 
життя, сторінка в соцмережах — ма-
ють готувати людей для сприйнят-
тя. Якщо ми несемо благословення, 
доторкаючись до нас, люди будуть 
змінюватися. На мою думку, пробу-
дження 1990-х відбулося не лише то-
му, що був інформаційний вакуум, 
а тому, що було набагато якісніше 
християнство. Переважна більшість 
людей, які тоді наверталися, знали 
віруючих як принципових, мораль-
них, культурних — тому вони були 
підготованим «ґрунтом». А сьогодні, 
наприклад, коли проводимо табори 
— усім подобається, всі задоволені. 
Але коли запрошуємо до церкви, то 
чуємо: «Я не хочу туди йти!» — «Чо-
му?» — «Ай, знаю я тих віруючих!» 
Ґрунт неготовий. Із ним треба пра-
цювати, і це набагато складніше, ніж 
провести масову євангелізацію. Тож 
будуйте мости.

3. Живи в силі Святого Духа. Хре-
щення Святим Духом — це не тільки 
молитва іншими мовами. Це — від-
вага благовістити, це — нові стосун-
ки, це — гостре відчуття приходу Іс-
уса Христа, це зміна погляду на ма-
теріальні речі, це сила переноси-
ти гоніння й страждання. Кількість 
правдиво хрещених Святим Духом 
людей найчастіше дорівнює кількос-
ті благовісників.

4. Якщо не можеш бути апосто-
лом Петром, будь апостолом Андрі-
єм: він сам не проповідував, але при-
водив до проповідника інших. Твоє 
життя, стосунки, зв’язки мають при-
водити людей до Бога. Можливо, ти 
покликаний служити тільки поколін-
ню бабусь, дідусів. Досягай їх! А ін-
ших — люби, проявляй доброту. І не 
берися за те, чого не готовий нести.

За матеріалами лекції 
Анатолія КІБУКЕВИЧА

«Місія в епоху цифрових 
технологій»



Терапія тиші

Древня Євангелія вічна, незмінна й актуальна в усі часи. Вона прийде 
до кожного покоління, зокрема й до покоління, яке ми називаємо «по-
колінням Google» — швидкого, сповненого безлічі інформації та шумів, 
які відволікають від головного. Тому ми потребуємо певної терапії, яку я 
назвав терапією тиші. Ця терапія конче потрібна для здоров’я наших сер-
дець, щоб моя і твоя душа були живі. 

Щоб наші серця були наповнені силою, духовним здоров’ям, ми по-
требуємо зцілення. І методикою, яка може дати підкріплення для наших 
душ, яка була актуальною у всі часи, а нині є надактуальною, є терапія 
тиші.

Кожен твій і мій день наповнений тиском, наповнений криками. Що-
ранку у твоє життя вриваються десятки, сотні різнорідних питань. Вони 
тиснуть на наші душі, вони кричать в наші духовні й фізичні вуха. Вони 
бентежать нас. Вони настільки потужно пресують наші серця, що калічать 
наше духовне життя. Нам конче потрібне зцілення. Нам потрібна терапія 
тиші. 

Практичне християнство



Світ переповнений шумом. У сві-
ті дуже багато різноманітних запи-
тань, як потребують негайної реак-
ції. Під шумом я розумію не лише 
децибели, не просто звуковий, ди-
намічний тиск на наші барабанні 
перетинки. Шум — це різноманітні 
обов’язки, суєта, щоденна рутина, 
повсякденні питання, які від сходу 
до заходу сонця вриваються у твоє 
життя.

Соціологи говорять про тиск со-
ціальних ролей, під яким ми жи-
вемо та який посилився протягом 
останніх десятиріч. Кожен із нас ви-
конує безліч ролей — чоловіка/дру-
жини, батька/матері, брата, сестри, 
учня, наставника, керівника, підле-
глого, християнина, роль громадя-
нина своєї країни, яка сама по собі 
виснажує. Якби в тебе була всього 
одна роль — наприклад, просто ко-
ристувача електромереж, то й вона 
в нашій країні завдавала б тобі пев-
них незручностей. Але в нас десят-
ки ролей — і всі вони тиснуть на нас. 
Це постійний шум, у якому ми всі 
перебуваємо. Звісно, цей шум ври-
вається в наше життя через наших 
діток, які здіймають крик у нашому 
домі й добиваються нашої уваги. Це 
наша робота, бо ми зобов’язані за-
робляти гроші й забезпечувати сім’ї. 
Усе це тисне на наші душі та є тим 
шумом, який по-справжньому від-
волікає нас від основного в нашому 
житті.

Оскільки для себе я найбільш 
яскрава ілюстрація того, про що го-
ворив, то дозвольте мені говори-
ти про себе. Хочу сказати, що тиск 
шуму в моєму житті, як і в житті ба-
гатьох інших людей, досягає іноді 
позамежних висот. Багато років я 
живу в дуже напруженому графіку 
— дзвінки, листування, запитання, 
прохання, наради, засідання, комі-
тети, опіка, служіння, конференції, 
заходи, поїздки — все це тисне на 
мене. І в певний момент я дійшов 
до такого виснаження від шуму, від 
його тиску на мою душу, що відчув 
себе внутрішньо вихолощеним. Ме-
ні так хотілося тиші. Але треба було 
їхати на чергову конференцію. Коли 
я приїхав туди, брати сказали: «О, 
брате Геннадію, ми так чекали тебе! 
Так хочеться з тобою поспілкувати-
ся!» Брати жили у великих кімнатах, 
де мали змогу багато спілкуватися. 

Але я глянув на них, узяв спальний 
мішок у своєму автомобілі й тихцем 
пішов у зал для зібрань. На сцені 
був поміщений хрест, і я у спально-
му мішку ліг там, під хрестом, і зану-
рився в тишу. Я нікому нічого не по-
яснював, ці люди були моїми друзя-
ми й так зрозуміли мене. Мені про-
сто була потрібна тиша. І ця потреба 
привела мене до підніжжя хреста 
не лише в переносному, а й у бук-
вальному сенсі. Від того дня Бог по-
чав мені говорити про терапію тиші, 
якої так потребує моя душа. 

Тиск суєти, прес щоденних 
обов’язків та турбот неймовірно 
сильний і безперервний. І це не за-
лежить від того, яку посаду ти за-
ймаєш. Я пригадую, як моя донька в 
15 років хапалася за голову зі слова-
ми: «Боже, я нічого не встигаю. Ме-
ні катастрофічно бракує часу!» Тому 
нам потрібні миті тиші, щоб шукати 
єднання з Богом і наводити поря-
док у своїй душі. Нам конче потрібні 
ці паузи, це усамітнення. І вони не 
прийдуть самі собою, ми повинні 
шукати можливості, щоб зцілятися в 
усамітненні.

У певний час моїм кабінетом бу-
ла моя спальня. Там, у куточку, стояв 
мій стіл, де я міг працювати в тиші. 
Коли народився син, його ліжечко 
ми поставили біля мого столу. І, звіс-
но, шуму, який постійно відволікав 
мене, додалося. Тому я попросив, 
щоб мені виділили місце в примі-
щенні «Республіки Пілігрим» (при-
тулок при «Церкві добрих перемін», 
створений у 2000 році, через який 
пройшло більше трьох тисяч дітей. 
Співробітники притулку розшукують 
безпритульних дітей по підвалах і 
каналізаційних шахтах, надають їм 
їжу й житло й намагаються повер-
нути в сім’ю (або інтернат),— прим 
ред.). Коли ми почали будувати це 
приміщення, я планував, що там бу-
де кімната й для мене, але не пре-
тендував на неї, оскільки хлопці, які 
жили тут, потребували багато місця. 
І от кабінет мені виділили, постави-
ли зручні меблі — і я нарешті зали-
шився в тиші. Але… Вона тривала 
зовсім недовго. Досить скоро кож-
ні дві хвилини в мої двері хтось сту-
кав або входив без стуку. Я став час 
від часу зачинятися, щоб мати змогу 
побути в тиші. Але хлопчаки в «Пі-
лігримі» дуже кмітливі. Вони стали 

стукати мені у вікно й запитувати, чи 
можна до мене. 

Я веду це до того, що ми повинні 
боротися за свої миті тиші. Вони са-
мі собою не прийдуть у наше життя. 
Навіть якщо ти домогосподарка, як-
що ти школяр, якщо ти безробітний 
— у тебе все одно багато шуму, все 
одно чиниться великий тиск на твою 
душу. 

І показове в цьому те, що Сам 
Христос потребував усамітнення. 
Ісус завжди був в оточенні людей. 
Але Син Божий, Бог у тілі потребу-
вав усамітнення й перебування віч-
на-віч зі Своїм Батьком.

У Євангелії від Матвія сказано: 
«Відпустивши ж народ, Він на гору 
пішов помолитися на самоті; і як ве-
чір настав, був там Сам» (Мт.14:23). 
Якщо цього потребував Син Бо-
жий, то потребуємо й ми. Для нас 
це має стати повсякденною практи-
кою. Ми знаходимо в Писанні, що 
Христос періодично усамітнював-
ся, щоб побути наодинці з Отцем. Я 
думаю, що це надважливий рецепт 
для здоров’я нашої душі, особливо 
в нинішньому світі, де все крутить-
ся навколо інформації: месендже-
ри, соцмережі, е-мейли — це все 
заповнює наш ефір додатковим га-
мором.

Ще одна проблема нашого світу 
— духовний фаст-фуд. Ми звикли до 
їжі на льоту. Є люди, які автомобі-
лем під’їжджають до дверей кафе, 
там їм подають запаковану їжу, яку 
вони з’їдають у тих же автомобілях. 
Так ми приймаємо фізичну їжу. І ці 
тенденції проникають і в наш духо-
вний світ. Ми дедалі частіше спожи-
ваємо духовний фаст-фуд — такі ско-
ренькі «перекуски» з Господом. Нам 
ніколи сісти й споживати Слово Бо-
же, живитися серйозною духовною 
їжею. Ми перебиваємося на льоту, 
на ходу, на бігу тим, що потрапить 
нам під руки. І так не може тривати 
довго, якщо ти плануєш стати духо-
вно сильною людиною. Тому Писан-
ня закликає: «Вгамуйтесь (в іншому 
перекладі «зупиніться») та знайте, 
що Бог Я, піднесусь над народами, 
піднесусь на землі!» (Пс.46:11).  

Щоб Господь звеличувався в на-
шому житті, щоб наше життя прино-
сило ефективний плід для Господа, 
нам потрібно зупинятися. Уміння за-
вмирати в Божій присутності, заспо-



коюватися перед Ним, усамітнюва-
тися з Ним дуже важливе в наш час. 
Спиніться, вгамуйтеся — і пізнайте. 
На бігу не можна пізнавати чогось 
усерйоз. Ми не можемо на льо-
ту навіть полюбуватися красою ви-
ставки в Ермітажі. Ти не можеш з ві-
кна машини на ходу повною мірою 
насолодитися красою парку. Треба 
спинятися, щоб осмислити це.

Так само й у стосунках із Госпо-
дом. Якщо ми не зупиняємося, щоб 
зробити спробу осягнути Його ве-
лич, обов’язково cтикнемося із про-
блемою загнаності. Напевно, саме 
тому серед нас так багато загнаних 
християн. У чудовій книзі «Як упо-
рядкувати свій внутрішній світ» Гор-
дона Макдональда  йдеться саме 
про таку категорію людей. 

Спілкуючись зі служителями різ-
них конфесій, я бачу те ж саме. Ба-
гато людей перебувають під неймо-
вірним пресом. Люди загнані, нам 
ніколи почитати Писання, нам ніко-
ли побути з Господом, нам ніколи 
всерйоз заглибитися в якусь книгу. 
У переважній більшості ми не чита-
ємо книг — ми їх переглядаємо. Пи-
тання, яку ти книгу прочитав на цьо-
му тижні, часто звучить якось неко-
ректно, бо відповідь зазвичай така: 
«А коли мені це робити». Але ж на-
справді це будує нас. 

Христос говорить про важливість 
періодично зачиняти двері. У Єван-
гелії від Матвія, у 6 розділі, ми про-
читаємо знамениті слова нашого 
Спасителя: «А ти, коли молишся, уві-
йди до своєї комірчини, зачини свої 
двері й помолися Отцеві своєму, що 
в таїні; а Отець твій, що бачить та-
ємне, віддасть тобі явно» (Мт.6:6). 
У нинішній культурі цими дверима 
може бути наш телефон. Тому ви-
микай час від часу свій телефон, від-
ключай пошту, вайбер, інстаграм, 
телеграм… Ти мусиш прийняти рі-
шення ізолювати свою душу від тис-
ку цього світу, щоб перебувати в ти-
ші зі своїм Отцем. Без цього нам не 
вижити духовно в сучасному світі. 

Даючи практичні поради, я б по-
рекомендував вам вести молитов-
ний щоденник. Це чудова можли-
вість зафіксувати те, що Бог робить у 
твоєму житті. Це чудова нагода про-
стежити у певній динаміці Його при-
сутність у нашій долі. Це те, що до-
поможе нам зберегти й переосмис-
лити те, що Він говорить до нашого 
серця, на що звертає нашу увагу в 
різних життєвих обставинах. 

Ми, євангельські християни, не-
заслужено відкинули практику хрис-
тиянського ісихазму (пошуку тиші й 
усамітнення). Ця практика видала-
ся нам якоюсь незрозумілою й не-

природною. Я не говорю про край-
ні прояви, не закликаю піти зі світу 
й замурувати себе в чотирьох стінах 
келії. Але я закликаю щодня шукати 
тишу — «ісихе», яка допоможе нам 
глибше осмислити духовний світ і 
дасть змогу зростати духовно.

Учені довели, що немовляті ко-
рисно чути ритм серця батька чи 
матері. Дитинка звикає до нього ще 
в материнській утробі. І після наро-
дження їй також важливо бути біля 
грудей і чути цей стук. Мій малень-
кий синок постійно пригортався до 
моїх грудей і щось там вислухову-
вав. Це давало йому впевненість і 
спокій. Лікарі та психологи ствер-
джують, що це дуже важливо.

І от про що я думаю: у цьому світі 
шуму мені дуже важливо щодня чу-
ти ритм серця мого Небесного Бать-
ка. Але для цього слід регулярно 
відключати світські джерела шуму, 
щоб отримати справжню свободу, 
щоб наше серце могло заспокоюва-
тися в Його присутності. 

Терапія тиші потрібні мені й тобі 
в цьому світі, сповненому криком і 
тиском обставин, щоб почути серце 
Бога і тримати здоров’я для духа й 
душі.

Геннадій МОХНЕНКО

*   *   *

Тишу шукаю — омріяну втіху,
Тишу без відчаю, тишу без сміху,
Тишу не ту, що звіщає про бурю
У передгроззі природі приснулій.

Тишу не ту, що на мить запанує
Там, де наклепника жертва почує.
І не оту, що дзвенить лиховістям
Тому, хто збився зі шляху у лісі.

Тишу шукаю у серці і в домі,
Тишу у силі і тишу у втомі,
Тишу у слові палкої молитви,
Тишу в спокусі, тривозі і в битві.

Тишу, що душу осяє світанням,
Тишу, що зміцнить надію останню.
Тишу шукаю — до неї горнуся —
Втіху безмежну єднання з Ісусом.

Ольга МІЦЕВСЬКА



«Зупиніться і пізнайте, що Я — 
Бог!» (Пс.45:11). 

У цьому добре відомому уривку 
з Псалмів закладено дві рівновели-
кі заповіді. По-перше, потрібно зу-
пинитися й заспокоїтися. Але цій зу-
пинці запекло противиться все наше 
життя. Десять років тому люди були 
задоволені, якщо я відповідав на їх-
ні листи протягом двох тижнів. П’ять 
років тому, щоб не образити люди-
ну, було прийнято відповідати через 
кілька днів. Сьогодні відповідати на 
повідомлення електронної пошти 
слід в той же день. Мене сварять, 
якщо я негайно не передзвонюю по 
мобільнику або не надсилаю смс.

Такі зупинки дають нам відчуття 
світу іншого, усвідомлення того, що 
буття важливіше від діяння... Проте 
без спеціальних зусиль у цьому су-
єтному світі не вдається викроїти на-
віть кілька миттєвостей спокою. Ме-
ні доводиться видирати в життя час, 
щоб дозволити Богу наповнити мою 
душу.

Здійснюючи паломництво до іта-
лійського міста Ассізі, де колись жив 
і проповідував один із великих като-
лицьких святих — святий Франциск, 
поетеса й письменниця-есеїстка Па-
триція Хемпл стала записувати свої 
думки про те, що таке молитва. Хва-
ла. Дяка. Благання. Спроба виторгу-
вати щось у Бога. Пхикання й ски-
глення. Зосередженість. І на цьому 
список закінчився. Та Патриція рап-
том усвідомила, що молитва лише 
здається вербальною дією, «але за 
своєю суттю це світогляд, це пози-
ція, це пошук свого місця у світі». Во-
на зрозуміла, що «зосередженість у 
молитві — це спосіб відключитися 

від усього, що нас оточує. Це звичка 
проявляти увагу до всього сущого».

О, де ти, звичко бути уважним?! 
Заспокойся, душе. Уважність дозво-
ляє нам навести різкість і побачити, 
як все йде насправді. Припинивши 
метушню, починаєш бачити логіку 
Всесвіту.

Умиротворення душі готує мене 
до прийняття Божого наказу: «Зупи-
ніться і пізнайте, що Я — Бог Я, під-
несусь між народами, піднесусь на 
землі» (Пс 45:11). Тільки молитва 
дозволяє мені вірити цій істині. Ме-
ні, хто живе у світі, який не тільки не 
прагне прославити Бога, а наполе-
гливо вдає, що Його немає.

На слуханнях Комісії із справед-
ливості й примирення в ПАР тем-
ношкірий чоловік розповів, як він 
кликав до Бога, коли білі поліцей-
ські катували його електрошоком, 
перед тим побивши кийками. Вони 
сміялися йому в обличчя: «Тут Бог — 
це ми!» Абсурдність цього зухвало-
го висловлювання була явною: по-
збавлені влади й повноважень полі-
цейські сиділи, похнюпивши голови, 
на лаві підсудних, а їхні обвинувачі 
проходили перед ними — один за 
одним.

Другий псалом малює образ Бо-
га, Який сміється на небесах над 
тими царями й князями, які повста-
ли проти Нього. В’язень у ПАР, пере-
слідуваний китайський священик, 
гнані північнокорейські віруючі... 
Їм потрібно докласти величезних 
внутрішніх зусиль, щоб вірити: Бог 
справді панує над народами. Я зга-
дую, як апостол Павло співав у тем-
ниці в Филипах (див. Дії 16: 19-25) і 
як Ісус різко відповів Пілатові: «Ти не 

мав би наді Мною ніякої влади, якби 
не було дано тобі згори» (Ів.19:11). 
Навіть у хвилину небезпеки Ісус ди-
вився на те, що відбувається, з пози-
цій вічності, яка існувала до створен-
ня часу, Сонячної системи й усього 
Всесвіту.

«Зупиніться і пізнайте, що Я — 
Бог!» У латинському тексті слову 
«зупиніться» відповідає «vacate» — 
«звільнятися». Католицький теолог 
Саймон Тагвелл дає таку інтерпрета-
цію цього вірша: «Бог пропонує нам 
відпочити, взяти відпустку: переста-
ти бути «божками» свого життя й 
дозволити бути Богом Йому». Най-
частіше молитва здається нам сер-
йозним повсякденному обов’язком, 
який необхідно втиснути в розпоря-
док дня.

Ми не розуміємо суті, пояснює 
Тагвелл: «Бог пропонує нам зроби-
ти перерву, побайдикувати. Відклас-
ти ті важливі справи, які ми робимо, 
приймаючи на себе роль Господа. 
Нехай Богом буде Бог». Молитва до-
зволяє мені розповісти про свої не-
вдачі, помилки, недоліки Тому, Хто 
милостиво ставиться до слабостей 
людини. Але щоб дозволити Богу бу-
ти Богом, мені потрібно встати з ди-
ректорського крісла. Мені доведеть-
ся «розчинити», зруйнувати світ, 
який я настільки ретельно творив, 
— свій маленький світ, вибудуваний 
для досягнення власних цілей. 

Адам і Єва, будівельники Вави-
лонської вежі, Навуходоносор, пів-
денноафриканські поліцейські, усі, 
хто бореться із залежностями або 
навіть зі своїм егоїзмом, зрозуміють, 
про що йдеться. Суть первородно-
го гріха в тому, що двоє спробували 
стати подібними до Бога. Тому пер-
ший крок у молитві — згадати Бога й 
цим відновити вселенську справед-
ливість. «Так із Людиною Бог в одне 
зіллє ться», — казав Мільтон.

Філіп ЯНСІ

Звичка 
бути уважним



Зі світу — у світ
Христос благав Отця за своїх по-

слідовників: «Не благаю, щоб Ти їх 
зо світу забрав, але щоб зберіг їх 
від злого. Не від світу вони, як і Я не 
від світу. Освяти Ти їх правдою! Твоє 
слово то правда. Як на світ Ти по-
слав Мене, так і Я на світ послав їх» 
(Iв.17:15-18). Тут бачимо, на перший 
погляд, суперечливе вчення Хрис-

та, де Він, з одного боку, каже, що 
ми не від світу, бо не живемо за йо-
го переконаннями, а з іншого — Ісус 
не хоче, що Бог нас забрав від сві-
ту. І ми часто обираємо якусь край-
ність. Одні люди в церкві кажуть: 
«Якщо ми хочемо донести Єванге-
лію, то повинні бути такими, як лю-
ди цього світу». Але це не біблійний 
шлях. Ми повинні бути відділени-

ми від зла, щоб не бути такими, як 
люди цього світу. З іншого ж боку, 
неправильна позиція надмірного 
відокремлення. Ми іноді вважаємо 
себе такими святими, такими бла-
гословенними, що люди цього світу 
не можуть і доступитися до нас. Ми 
створюємо абсолютно закрите мар-
гінальне товариство. 

Тобто найскладніше для нас — 
досягти балансу: живучи в цьому 
світі, бути відокремленим від ньо-
го, але водночас мати вплив на цей 
світ і певні стосунки, які допоможуть 
нам надбати людей для Христа.

Часто ми робимо це, користую-
чись набором старих методів: гітара 
в руці, брошурки з цитатами з Пи-
сання, ми підходимо до людей і ка-
жемо: «А можна, я тобі розкажу, як 
потрапити на небо?» І коли у відпо-
відь чуємо: «Та відстаньте, сектан-
ти, дістали ви мене», тихо проказу-
ємо собі: «А, цей приготовлений на 
час погибелі», — і відходимо. Ми не 
готові до довготривалої взаємодії, 
тому що уявляємо собі проповідь 
Євангелії як своєрідний напад: ви-
йшли, сказали й пішли. 

Але що каже про це Біблія? Чи 
згадуються в ній якісь методи єван-
гелізації? Хочу вас засмутити: тут не-

Як звіщати Євангелію у ХХІ столітті?
Це питання нині звучить по-особливому актуально, тому що наш світ 

стрімко змінюється. Ми живемо в якийсь неймовірний щодо швидкості 
та рухливості час. Ми можемо бачити швидкі зміни в багатьох сферах сво-
го життя. За двадцять-тридцять років ці зміни просто разючі — у техноло-
гіях, комунікації, у стосунках людей.

Пригадую, коли Євангелія увірвалася в наше суспільство (тоді я увіру-
вав, у 1989 році), багато людей приходило до Христа. Вони настільки по-
требували Бога, що для цього достатньо було посеред міста вигукнути: 
«Ісус Господь!» Церкви тоді виникали з неймовірною швидкістю. Мож-
на було орендувати цілі стадіони — і люди наповнювали їх. Можна було 
стати на вулиці з гітарою й проповідувати — і одразу біля тебе збирався 
натовп уважних слухачів. Але минуло зовсім небагато років — і ситуація 
повністю змінилася. Люди байдуже проходять мимо. Мало чим їх можна 
зацікавити. І нам здається, що це вже точно останній час, цей світ уже не 
готовий приймати Євангелію.

Я вірю, що Слово Боже має силу в усі часи. Проте ми повинні вміти від-
чувати, як правильно донести його до людей. У нас є декілька методів 
зростання церкви — природній приріст через народження дітей, через 
перехід із інших церков, а також через навернення зі світу. І цей останній 
метод — це саме те, що хоче бачити Бог, бо саме він збільшує кількість 
християн на землі.

Як звіщати Євангелію у ХХІ столітті?



має нічого ні про буклети, ні про ви-
ходи з гітарою, ані про інші методи, 
які ми часто й дуже вміло викорис-
товуємо. Та в Біблії є щось інше. Там 
є шлях, яким чином, незалежно від 
епохи і методів, ефективно вплива-
ти на цей світ.

Йти туди, де багатолюдно
З Дій апостолів ми бачимо, що 

перші християни не цуралися цього 
світу, не дистанціювалися від нього. 
Вони взаємодіяли. Після того, як во-
ни були охрещені Духом Святим — 
і три тисячі людей прийняли Ісуса 
Христа як свого Спасителя, згадуєть-
ся один цікавий момент: «А Петро 
та Іван на дев’яту годину молитви 
йшли разом у храм». У нашому ро-
зумінні храм — це дім молитви. Але 
це помилкове уявлення. Храм тих 
часів не був храмом у нашому хрис-
тиянському розумінні. Це було міс-
це, де збиралися нехристияни. Там 
були різні юдеї: фарисеї, книжники 
й прості люди, торговці, первосвя-
щеники, які вороже ставилися до 
Христа. І туди ж ходили християни. 
Це була соціальна точка в місті, сво-
єрідний Єрусалимський майдан — 
місце, де було багато людей. Поді-
бно, як в Афінах ареопаг.

Тобто Петро та Іван йшли разом 
у людне місце. Тут є два уроки для 
нас. Ми повинні працювати в ко-
манді, бо поодинці багато не зро-
биш. Ми доповнюємо один одного 
своїми дарами. І таким чином мо-
жемо досягнути набагато більшої 
кількості людей. 

Ті церкви, які досягають нових 
людей, відкриті до різних сфер слу-
жіння — вони працюють із нарко-
манами й водночас із молодими 
сім’ями, турбуються про сиріт. І най-
головніше — вони йдуть у ті місця, 
де є люди. Це може бути спортзал, 
місце, де збирається група моло-
ді, щоб кататися на скейті, чи навіть 
форум в інтернеті, але не закрита 
група про християн і для християн, 
але місце, де люди діляться своїм 
болем і висловлюють свої потреби.

У нас є пристрасне бажання, щоб 
люди прийшли до нас. Ми навіть ка-
жемо так: «Хочеш народитися зго-
ри, то приходь у неділю о 10 годині 
на служіння». Ніби Бог тільки в до-
мі молитві — й більше ніде Його не-
має. Але ж людина може прийти до 

Бога будь-де, а церква — це просто 
місце спілкування, підбадьорення. 
Звісно, Він є серед нас там, де двоє 
чи троє зібрані в Його ім’я. Але чи 
всі люди готові прийти в дім молит-
ви, щоб там зустрітися з Богом? 

Коли запитати в людей, що во-
ни знають про віруючих, то можна 
почути безліч не зовсім приємних 
слів — вони чули плітки, знають різ-
ні смішні історії, мають своє уявлен-
ня, яке заважає їм прийти до нас на 
зібрання. Тому нам треба звернути 
увагу на те, як вирішили цю пробле-
му апостоли — вони пішли туди, де 
було багатолюдно.

Бачити потребу
Ще один дуже важливий мо-

мент бачимо, читаючи історію про 
зцілення біля храму: «І несено там 
чоловіка одного, що кривий був з 
утроби своєї матері. Його садовили 
щоденно в воротях храму, що Крас-
ними звалися, просити милостині 
від тих, хто до храму йшов… Петро 
ж із Іваном поглянув на нього й ска-
зав: «Подивися на нас!» І той поди-
вився на них, сподіваючися щось 
дістати від них» (Дiї 3:4-5).

Ну, не перший же раз апостоли 
прийшли в храм. І цей чоловік там 
сидів щодня. Та коли ми щодня чи 
часто робимо певні дії, то переста-
ємо бачити деталі — ми проходимо 
мимо, не звертаючи уваги на них. 
Ми ніби й бачимо людей, але не по-
мічаємо їх. Ми ніби й слухаємо, але 
не чуємо.

Скільки років є сирітство в Укра-
їні? Десятиліттями. Але раптом 
з’явилася група християн, яка ска-
зала: «Не може бути так». І ця група 
переросла в цілий рух «Україна без 
сиріт». І якщо колись якась дитина 
підходила до такого християнина й 
просила гроші, він давав кілька гри-
вень, щоб відстала. А тепер його 
поведінка буде іншою. Таку дитину 
обов’язково запитають: «Ти хто, ти 
чий, ти звідки?» Тобто ми проявля-
ємо особливу пильність до пробле-
ми, яку помічаємо. 

Коли виявилася потреба воїнам 
Божим? Чи не тоді, коли їхні очі від-
крилися на цю проблему? Є безліч 
того, повз що ми щоденно прохо-
димо — і просто не помічаємо про-
блем. Є люди, сповнені страху, але 
ж вони не йдуть із прапором, на 

якому написано: «Я боюсь!» Чийсь 
шлюб на грані розлучення, але лю-
дина не несе перед собою транспа-
рант із написом, що в неї пробле-
ми. Вона десь просто кричить, буває 
брутальною. І ми думаємо: «От яка 
зла людина!» Але що призвело до 
цього, ми не знаємо. Для нас ці лю-
ди — просто загальна маса.

Петро з Іваном, як написано, по-
глянули на кривого чоловіка, вдиви-
лися в нього. Іноді ця дія може змі-
нити дуже багато. Коли ми не про-
сто дивимося на людину, а вдивля-
ємося в неї, намагаємося зрозуміти 
її. Будь-яка сфера, яку більш глибоко 
сприймаємо й осмислюємо, змінює 
нас, а ми її. Удосконалення будь-
чого, чи матеріального, чи духовно-
го, починається тоді, коли ми замис-
люємося над цим.

Нинішнє ХХІ століття переживає 
неймовірний марш-кидок змін, а 
ми, християни, часто стоїмо позаду 
й махаємо всім услід. І поки не по-
чнемо думати, не почнемо вдивля-
тися в потреби людей, щоб іти в но-
гу з ними, ми не зможемо допомог-
ти їм.

Стати відповіддю на потреби
Одного разу я роздивився довко-

ла себе й кажу в церкві: «Наше при-
міщення не враховує потреб людей 
із інвалідністю». Мені кажуть: «Та в 
нас їх майже немає». Але ж питання 
не в тому, що в нас таких людей не-
має, а в тому, чи готові ми прийня-
ти їх. Чи є в нас відповідно облад-
нані туалети, пандус, чи є відповід-
ний ліфт, куди можуть зайти люди з 
колясками, чи є в нас книги шриф-
том Брайля? Ні, ми часто просто не 
думаємо, що довкола нас є люди з 
інвалідністю, хоча статистика свід-
чить, що десять відсотків людей у 
світі мають ту чи іншу інвалідність. 

«А як щодо помираючих лю-
дей?» — «Але ж вони мають бути 
зцілені. Молімося за їхнє оздоров-
лення». Так, ми віримо, що Бог зці-
лює людей. Але ще більше з них по-
мирає. Якщо не прийде Христос, то 
й ми всі помремо. А якщо так, то я 
дуже мало говорю з людьми про 
смерть. І тому одного разу прийшов 
у церкву й став проповідувати про 
смерть. Люди всі якось одночасно 
напружилися. Ми не хочемо гово-
рити про це, ми рухаємося звичною 



колією, не бачимо, не виявляємо, 
не замислюємося й не стаємо від-
повіддю.

Бог хоче використовувати церкву 
як відповідь для цього суспільства. 
Він дав нам силу, дав мудрість, дав 
єдність. Церква багато років була 
попереду, щоб допомагати цьому 
суспільству. Вона лідирувала, ство-
рювала музичні стилі, архітектуру. 
Ми ж втратили багато позицій. Але 
щоб повернути їх, ми повинні по-
бачити потреби цього суспільства й 
зробити кроки для їх вирішення.

Служіть тим, що маєте
«Поглянь на нас!» — цю фразу 

сказав Петро кривому чоловікові. 
Ми ж часто, живучи не так, як по-
трібно, можемо казати людям: «Ти 
не дивися на нас. Ми люди. Дивився 
на Голгофу». Але світ має передусім 
побачити Ісуса саме в нас. 

Кривий зводить очі на апостолів. 
Він не розуміє, у чому справа, і очі-
кує від них того, чого й від усіх — чо-
гось матеріального. Але Петро каже: 
«Срібла й золота в мене нема, але 
що я маю, даю тобі: У Ім’я Ісуса Хрис-
та Назарянина устань та й ходи!» (Дії 
3:6). Вони мали віру в своєму серці, 
яка зробила це зцілення можливим. 

Часто той, хто має потребу, не 
розуміє, що йому треба насправді. 
Кривий думав, що має потребу в гро-
шах. Так само, як і хлопчик-безхать-
ко, який підходить до людей у кафе 
просити гроші на хліб і думає, що ці 
гроші вирішать його проблеми. А на-
справді його проблему може вирі-
шити сім’я, яка допоможе йому ви-
рости нормальною людиною. 

Ми, християни, також можемо 
неправильно оцінювати себе. Часто 
ми дивимося довкола й кажемо: «У 
нас так багато чого немає — і ми ні-
чого не можемо зробити. Звісно, я б 
тебе підвіз, але не маю машини. Я б 
тобі й грошей дав, але, на жаль, не-
ма їх у мене. І час би витратив на те-
бе, але, вибач, зайнятий». Ми сфо-
кусовані на тому, чого в нас немає. І 
в тому наша проблема. Через це ми 
стаємо бездільниками в Тілі Христо-
вому, просто спостерігачами, нагрі-
вачами церковних лавок.

Те, чого в нас немає, стає нашою 
перешкодою, призводить до того, 
що церква складається з близько 
десяти відсотків активістів і 90 відсо-

тків спостерігачів, які, у кращому ра-
зі, моляться за це. Але ми всі — чле-
ни Тіла Господнього — не мозолі, не 
занози, на бородавки. Ми поклика-
ні до певної праці й маємо для цьо-
го певний дар. Так, ми не маємо чо-
гось, але маємо щось інше. Питання 
не в тому, чого в мене немає, а в то-
му, що я роблю з тим, що маю. При-
гадайте притчу про таланти й те, що 
сталося з тим, хто не використову-
вав свій талант. Так, він міг сказати: 
«Ну, в інших є десять, п’ять, а в мене 
що?» Але це не було виправданням. 
Він був відповідальний за той один, 
який отримав, і був зобов’язаний 
використати його.

Тобто Бога цікавить не те, чого 
ми не маємо, а те, що в нас є. Як-
що опиратися на брак чогось, то ми 
можемо просто мріяти або й навіть 
впасти в депресію — і зрештою нічо-
го не зробимо для Ісуса Христа. 

Я пригадую історію про жінку, у 
якої була дитина з синдромом Дау-
на. Ця жінка не опустила рук і ста-
ла максимально докладати зусиль 
для того, щоб допомогти своїй ди-
тині адаптуватися до життя. Інші 
жінки, які мали дітей-інвалідів, за-
питували, як у неї все це виходить. 
Вони стали зустрічатися. Жінка під-
бадьорювала їх, давала поради, хо-
ча сама часто не мала грошей, сил і 
відповідної освіти. Група цих жінок 
зростала. Спочатку збиралися в ці-
єї жінки, потім — у кафе. І от одно-
го разу вона прийшла до пастора й 
каже: «Чи можемо ми збиратися в 
церкві? Нас двадцять жінок, у яких є 
діти з інвалідністю». Звісно, пастор 
міг би сказати: «А вони всі віруючі?» 
або: «А яка ймовірність того, що во-
ни залишаться в церкві?» Але той 
служитель вчинив мудро й виділив 
приміщення.

Церква стала прихистком для 
людей, які мали потреби. І одно-
го разу пастор виявив, що цих лю-
дей уже не двадцять, а близько 
п’ятдесяти. Звісно, не всі вони стали 
членами церкви. Але десь 30 відсо-
тків із них прийняли Христа й зали-
шилися в цій церкві, а решта — про-
сто знали, що церква готова прийня-
ти їх, коли вони мають потребу, що 
Церква — це не те, що відмежува-
лося від їхнього болю й живе своїм 
життям, а вони самі по собі.

В Узбекистані, де я служу, є церк-

ва, у якій пастором узбек. І дуже ба-
гато людей у тій церкві. Мусульмани 
упереджено ставляться до пасторів-
узбеків, вважаючи їх зрадниками. 
Одного разу цей пастор оглянув, що 
ж розташоване довкола його церк-
ви. Він побачив величезне стихій-
не звалище сміття й вирішив щось 
із цим зробити. Коли пастор прий-
шов із цією пропозицію до чинов-
ників, вони схвалили його бажання 
й дали дозвіл прибрати цю терито-
рію. Церква погодилася долучити-
ся до цієї ініціативи й виділила пев-
ні кошти на прибирання території. 
І щоб згодом знову не утворилося 
звалище, вони зробили там дитя-
чий майданчик із гойдалками й ла-
вочками. Після того, як усе було го-
тове, мер міста приїхав на відкриття 
цього майданчика. Побачивши те, 
що було зроблено, мер став хвали-
ти церкву й служителя, який згодом 
став у цьому місті авторитетною лю-
диною. 

У мене є друг фокусник-ілюзіо-
ніст. Він цим заробляє собі на жит-
тя, а у вільний час ходить у дитячі 
будинки, колонії, геріатричні пансі-
онати, щоб принести людям приєм-
ні враження. І це формує ставлення 
людей, розвиває стосунки, опира-
ючись на які можна проповідувати 
Слово Боже. 

Коли я був у клініці в Ізраїлі, де 
доглядав свою хвору дружину, яка 
мало не померла, то побачив, як по 
ескалатору їде клоун. Це ж чудово 
— хтось їхав до якоїсь хворої дити-
ни, щоб відволікти її від болю, дати 
привід посміхнутися. Ми скориста-
лися цією ідеєю й утворили групу 
таких людей, які переодягаються і 
йдуть у дитячу онкологічну лікарню. 
Ні, не для того, щоб суворим голо-
сом проказати: «Покайтеся й віруй-
те в Євангелію в ж цю мить!», а для 
того, щоб просто принести радість, 
принести посмішки, принести інше 
ставлення. І коли ми робимо таке, 
люди довкола нас змінюються.

Наше завдання — не просто на-
годувати чи допомогти. Я чув колись 
навіть, як християни казали: «Хочеш 
отримати продуктовий пакет, по-
кайся!» Чи не призведе це того, що 
люди говоритимуть, що ми купуємо 
душі? Звісно, бо це не зовсім чесний 
шлях. Тому що, роблячи добро, ми 
очікуємо чогось взамін. Але коли 



ми робимо просто так — змінюєть-
ся ставлення, крок за кроком, посту-
пово.

У мене є один друг, який живе в 
м. Часів Яр (Донецька область). І от 
одного разу бачу, як його показують 
по телевізору. До нього, виявляєть-
ся, приїхала президент Литви, бо 
він не просто виконував служіння, 
а створив хоспіс. Якщо ви вирішите 
зробити це в самому центрі Києва, 
то вам, найімовірніше, не вдасться. 
Але він живе майже в прифронто-
вій зоні, де приміщення дуже деше-
ві. Так, він міг би сказати: «Та тут все 
так дешево. Ніщо не ціниться. Ні-
чого в мене немає». Але він погля-
нув на це іншими очима: «Все мож-
на недорого придбати!» Він купив 
один будинок для літніх чоловіків. А 
потім ще один — для літніх жінок. А 
потім ще один. І через деякий час у 
нього вже був хоспіс для різних ка-
тегорій людей. Це стало благосло-
венням для інших, відповіддю на 
їхні потреби. І це викликає повагу й 
довіру навіть тих, хто живе далеко 
від «сірої зони». 

Момент для євангелізації
Писання свідчить, що кривий чо-

ловік піднявся на ноги, став стриба-
ти й славити Бога. Потім він увійшов 
у храм — і всі впізнали в ньому то-
го, хто багато років сидів при дверях 
храму. Оскільки Петро та Іван були 
поруч, люди стали збиратися довко-
ла них і дивуватися. І тоді лише Пе-
тро отримав можливість звернутися 
до них. «І, побачивши це, промовив 
Петро до народу: Мужі ізраїльські! 
Чого ви дивуєтесь цим, та чого ви 
на нас позираєте так, ніби те, що він 
ходить, ми зробили своєю силою чи 
благочестям? Бог Авраамів, та Іса-
ків, та Яковів, Бог наших батьків, Си-
на Свого прославив, Ісуса…»

Коли люди побачили Божу силу 
в житті людини та зміни в її зовніш-
ності, які були реальними й очевид-
ними, вони стали готовими слухати 
й приймати слова апостолів. Так са-
мо й у нашому житті. Лише тоді, ко-
ли наш вплив на людей чи суспіль-
ство стане очевидним, тоді ми отри-
маємо можливість спрямувати їхній 
погляд від нас на Того, Хто дає нам 
силу й мудрість чинити це. Лише то-
ді люди будуть слухати наші слова 
про Творця.

Так, ми покликані сповідувати 
свою віру. Але ми її сповідуємо у 
своєму незнанні, недосвідченості, 
лінивості, нічого не роблячи. Мож-
ливо, якби ми несли у світ те, що 
маємо, й будували стосунки з людь-
ми, більше цікавилися їхніми потре-
бами, — люди б більше цікавилися 
тим, що ми хочемо сказати. Бо са-
ме наші справи — це площадка для 
свідчення про Ісуса Христа. Якщо ми 

не знаємо потреб людей, то не має-
мо й сили та відваги щось їм говори-
ти. Але коли ми турбуємося про лю-
дей, зближуємося з ними, вони від-
криваються нам. 

Тому намагаймося спершу дося-
гати людей Божою силою, Божою 
любов’ю, а потім говорімо їм про 
Христа-Спасителя. 

Денис ПОДОРОЖНИЙ

Потенціал церкви для суспільства
IX Східноєвропейський лідерський форум

6-9 листопада 2019 р. в Києві відбувся дев’ятий Східноєвропейський 
лідерський форум. Це платформа, де лідери церков різних деномінацій 
України, Білорусі, Росії, Чорногорії, Латвії, Литви, Фінляндії, Молдови, 
Нідерландів та США шукали відповіді на церковні та суспільні важливі 
питання.

Упродовж заходу проходили лекції, семінари, круглі столи. Кожен 
учасник мав нагоду обрати з-поміж дванадцяти тематичних секцій най-
цікавіші для себе. Для когось це були «Університет», «Медіа», «Церква і 
громадянське суспільство», а для когось — «Бізнес», «Душеопікунство і 
соціальна робота», «Сімейне служіння» тощо.

Спікери аналізували стратегічно важливі сфери життя суспільства, 
говорили про закономірності поширення ідей і їхній вплив на хід історії, 
про християнське мислення, політичну теологію, а також понад сто ін-
ших актуальних тем.

«Залучення християн до вирішення глобальних проблем — це, без-
перечно, потрібна й важлива інвестиція в майбутнє України. Хто, як не 
Бог, через слухняних Йому людей, здатний докорінно оздоровити сус-
пільство?» — зазначив директор СЄЛФ Ярослав Лукасік.

Протягом десяти різних ток-шоу дискутували про майбутнє наці-
ональних держав, деформацію прав людини, ворожість політичного 
мейнстріму до традиційної сім’ї, біблійний погляд на капіталізм і соціа-
лізм, виклики цифрової епохи в донесенні Євангелії тощо. Експертами 
були Ярослав Лукасик, Зміцер Дашкевич, Сергій Головін, Сергій Деми-
дович, Андріан Буковинський, Роман Шеремета, Ганна Турчинова, Ан-
тоній Бокун, Євген Савочка та інші.

На загальних ранкових і вечірніх богослужіннях проповідували релі-
гієзнавець Денис Подорожний і доктор філософії Лео Франк. На одному 
із загальних зібрань відбулася молитва за народи, яку вели перший за-
ступник старшого єпископа УЦХВЄ Анатолій Козачок, білоруський пас-
тор Антоній Бокун і президент Баптистського союзу Польщі Матеуш Ві-
хари.



Ріст
Вік живи, вік рости

Учень біля дошки морщить чоло, 
ніби от-от згадає відповідь, якої ні-
коли не знав. Однокласники дають 
знаки, які він зрозумів би, якби мав 
хоч зелене поняття про предмет. Очі 
втуплені то в дошку, то в підлогу… 
Врешті-решт учитель стомлено ста-
вить двійку в журнал, а потім ще й у 
щоденник.

Знайома ситуація? Мало хто не 
був на місці цього непідготованого 
до уроку школяра. От тільки в до-
рослому житті все закінчується да-
леко не двійкою. Тут ціна неготов-
ності значно вища, вона вимірюєть-
ся коштами, здоров’ям, стосунка-
ми…

Ви бачили людей, які, потрапив-
ши в кризову ситуацію, починають 
панічно метатися з боку в бік. Одні 
— від лікаря до гадалки, інші — від 
пастора до пророка: підказку, дайте 
підказку! Але найчастіше — пізно. 
Під час екзамену підказки мало до-
помагають, тому що час для підго-
товки був змарнований.

Чимало вірян не замислюють-
ся, що недостатньо просто «ходити 
в школу» — читати Біблію, молити-
ся, відвідувати богослужіння. Ме-
та всього цього — внутрішні зміни, 
власне, внутрішній ріст. Ви зустріча-
ли людей, які ніби й у школі не вчи-
лися? А християн, яких хочеться обі-
йти десятою дорогою? От про це я 
й кажу. Як сказано: «Вони завжди 
вчаться, та ніколи не можуть прийти 
до пізнання правди» (2Тим.3:7).

Для кого написані ці всі заповіді 
— «звіщати чесноти Ісуса Христа», 
«бути досконалими, як досконалий 
Отець», ці всі притчі — про безплід-
не фігове дерево, про млинове жор-
но? Чи багато хто сприймає всерйоз 
і справді намагається, переступаю-
чи через біль і власну гордість, вті-
лити це все у власному характері? 
Я б не сказав. Натомість бачу такий 
собі «олімп» із чотирьох сходинок, 
який собі придумали, зокрема ми, 
п’ятидесятники: звершити покаян-
ня, прийняти водне хрещення, отри-
мати хрещення Святим Духом та хоч 

якесь мінімальне служіння. І все! На 
цьому більшість зупиняється, напев-
но, думаючи, що досягли всього, чого 
тільки можна, не помічаючи попере-
ду ще тисяч сходинок, на які потрібно 
зійти... 

Навіть Ісус Христос, хоча й був Бо-
жим Сином, чекав виповнення визна-
ченого віку — 30 років, щоб почати 
благовістити. Ми ж, люди, не любимо 
чекати, працювати над собою, зміню-
ватися… Епоха фаст-фуду — нам хо-
четься все і зараз!

На зорі свого навернення й духо-
вного зростання я мав зустріч, яка ме-
не сильно вразила. Відвідуючи хво-
рих, ми зайшли до одної літньої жін-
ки. Окрім невтішного стану здоров’я, 
вона переживала депресію, страх 
смерті, невпевненість у спасінні. Це 
людина, яка з юності була в церкві, 
співала в хорі… Я подумав: виявля-
ється, можна все життя ходити на зі-
брання, навіть виконувати якесь слу-
жіння — і наприкінці виявитися без-
помічним немовлям, не розвинутим 
«в міру зросту Христової повноти» 
(Еф.4:13)!

Хлопчик у храмі
«А Ісус зростав мудрістю, і віком та 

благодаттю, у Бога й людей» (Лк.2:52).
Ці слова написані після того, як 

батьки спершу загубили Ісуса Хрис-
та, а потім, аж на третій день, відшу-
кали його в Єрусалимському храмі за 
розмовою з учителями закону. Влас-
не, учителі, як засвідчує євангеліст 
Лука, були вкрай здивовані рівнем 
пізнання дванадцятирічного хлопця. 
Тут можна зауважити, трохи забігаю-
чи наперед, що внутрішнє зростання 
особистості може як значно виперед-
жувати фізичний зріст, так і сильно 
відставати від нього.

Зверніть увагу на наведену цита-
ту — вона говорить про зростання в 
трьох вимірах: інтелектуальному, фі-
зичному та духовному, або, як ми час-
то їх називаємо, — душа, тіло й дух. 
І кожен із цих трьох компонентів (не 
тільки духовний) потребує належної 
уваги для гармонійного розвитку осо-
бистості. Загалом, людина — цілісна, 



так би мовити, триєдина істота, і 
«ділити» її на складники можна хіба 
що дуже умовно. Адже вони надто 
тісно пов’язані між собою, щоб роз-
глядати їх зокрема.

Ще з підручника «Біологія» ми 
дізналися, що одна з основних 
ознак живих організмів — саме ріст. 
Кожна дитина мріє скоріше вирос-
ти. Чи не тому дівчата так люблять 
приміряти мамині туфлі, а хлопці — 
сідати за кермо татового автомобі-
ля? Бажання вирости — ознака жи-
вої здорової дитини. Як казала моя 
бабуся, коли я дуже активно ганяв 
по хаті: «Нормальна жива дитина!», 
правда, іноді додавала: «Надто жи-
ва!» Та й батьки, замилувавшись 
дитям, хіба що жартома можуть ска-
зати: «От би ніколи не виростало!» 
Природнє бажання кожного батька 
й матері — бачити нормальний роз-
виток. Коли дитина в 10 років лиша-
ється на рівні 3-річної — це трагедія.

Якщо тілесний ріст видимий для 
всіх — чи стрункий, чи надмірно 
товстий, чи розвинені м’язи — то ду-
шевний до певного моменту прихо-
ваний від оточуючих. Кажуть: «Заго-
вори, щоб я тебе побачив!» І справ-
ді, дуже часто людина здається ро-
зумною, поки мовчить. Як же можна 
оцінити духовний ріст? Біблія дає мі-
рило — плоди духа: любов, радість, 
мир, довготерпіння, добрість, мило-
сердя, віра, лагідність, здержливість 
(див. Гал.5:22,23). Якщо ж у харак-
тері більше проявляються діла пло-
ті — перелюб, нечистість, розпуста, 
ідолослуження, чари, ворожнечі, 
сварка, заздрість, гнів, суперечки, 
незгоди, єресі, завидки, п’янство, 
гулянки (див. Гал.5:19-21) — це свід-
чить про вельми слабкий духовний 
розвиток. Як каже апостол Павло: 
«Коли я дитиною був, то я говорив, 
як дитина, як дитина я думав, розу-
мів, як дитина. Коли ж мужем я став, 
то відкинув дитяче» (1Кор.13:11). 
Скажіть, будь ласка, яких людей ви 
бачите у своїй церкві? Чи стежать 
вони за власним здоров’ям? Чи роз-
вивають розум? Чи працюють над 
духовним характером? А якщо пло-
дів у жодній із цих сфер немає? Не 
хочеться навіть згадувати страхітли-
ві приклади про сокиру, яка лежить 
при корінні…

Пам’ятаю, як в дитинстві щороку 
батько ставив мене до одвірка й ро-

бив помітку — наскільки я виріс. Бу-
ло надзвичайно цікаво спостерігати, 
як кожного разу додаються по кіль-
ка міліметрів. Тепер я в ці двері вже 
ледве проходжу... А все через те, 
що в дитинстві дуже мріяв вирости. 
Як розповідала мама, побачивши 
вперше одного родича, який був на-
стільки високим, що в армії йому не 
могли підібрати ліжко, я сказав, що 
«хочу бути, як цей дядько»! Так і ви-
йшло… Це, звичайно, жарти, а якщо 
серйозно? Якби був такий «одвірок 
для духовності» — на скільки сан-
тиметрів від підлоги сягнув би мій 
ріст? Якось мені сказав знайомий 
місіонер, який через довгий пері-
од повернувся у своє село й церкву: 
«Таке враження, що тут час зупинив-
ся! Усе точнісінько так само, як бу-
ло 20 років тому. Навіть проповіді — 
слово в слово…» 

Я став аналізувати себе, і помі-
тив три речі. Є сфери, у яких вдало-
ся перемогти внутрішні недоліки й 
стати трохи кращим. Є такі, де я роз-
слабився й навіть, здається, став гір-
шим, ніж був. А ще в дечому — ли-
шився точно таким самим. І ось цей 
третій стан якраз може виявитися 
найнебезпечнішим, його можна по-
рівняти з Лаодикійською церквою: 
«А що ти літеплий, і ні гарячий, ані 
холодний, то виплюну тебе з Сво-
їх уст...» (Об.3:16). Це стан, коли ти 
заспокоївся, змирився з тим, що ма-
єш, і вже не прагнеш більшого.

Умови росту
Які ж ключові елементи необ-

хідні для гармонійного зростання й 
розвитку людини?

Харчування. Як відомо, саме не-
правильне харчування може бути 
причиною того, що дитина не рос-
те. У час ГМО, харчових замінни-
ків та макдональдсів — як ніколи 
варто замислитися: що я їм? Чи не 
шкодять мої гастрономічні звички 
здоров’ю? Можливо, такі питання 
видадуться «недуховними», але ми 
говоримо про «храм Святого Духа» 
— наше тіло, стан якого безпосе-
редньо впливає й на всі інші сфери. 
Проводячи аналогію з фізичним, 
перейдімо до запитання: «А як на-
годувати душу, дух?» Як немовля 
має інстинктивний потяг до мате-
ринського молока, так новонавер-
нений християнин прагне насичу-



ватися Божим Словом. Пам’ятаю, 
як я за тиждень прочитав Новий За-
повіт, і цього було мало — хотілося 
ще й ще. Але просто читати мало 
— важливо розуміти, поглиблюва-
ти пізнання, щоб не бути подібним 
до коринтян, яким апостол Павло 
писав: «І я, браття, не міг говорити 
до вас, як до духовних, але як до ті-
лесних, як до немовлят у Христі. Я 
вас годував молоком, а не твердою 
їжею, бо ви не могли її їсти, та й те-
пер ще не можете…» (1Кор.3:1,2). 
Або до євреїв: «Ви бо за віком по-
винні б бути вчителями, але ви по-
требуєте ще, щоб хтось вас навчав 
перших початків Божого Слова. І ви 
стали такими, яким потрібне моло-
ко, а не страва тверда. Бо хто моло-
ка вживає, той недосвідчений у сло-
ві правди, бо він немовля. А страва 
тверда для дорослих, що мають 
чуття, привчені звичкою розрізняти 
добро й зло». (Євр.5:12-14). Поряд 
із цим не варто забувати й про інте-
лектуальний ріст — читання розви-
ваючої літератури, навчання, роз-
ширення кругозору, пізнання себе 
й навколишнього світу.

Стосунки. У дітях легко впізна-
ти батьків — не тільки за зовнішнім 
виглядом, а й за ходою, мовою, по-
ведінкою. Вони переймають усе з 
неймовірною точністю, беруть при-
клад — і добрий, і не дуже… З іншо-
го боку, також видно, якщо сімей-
ного спілкування бракує, — з ким 

дитина проводить більше часу, те 
і проявляється в її характері. Най-
більше ми зростаємо в стосунках із 
іншими — учимося розуміти, про-
щати, правильно поводитися при 
виникненні конфліктів. Біблія при-
діляє багато уваги навчанню стосун-
кам — між чоловіками й дружина-
ми, батьками й дітьми, працівника-
ми й роботодавцями, служителями 
й церквою тощо. І навіть вказує на 
пряму залежність стосунків з Богом 
від стосунків з людьми: «Як хто ска-
же: Я Бога люблю, та ненавидить 
брата свого, той неправдомовець. 
Бо хто не любить брата свого, яко-
го бачить, як може він Бога любити, 
Якого не бачить?» (1Iв.4:20). Усе це 
спонукає працювати над власною 
особистістю. Так само видно, чи час-
то людина спілкується з Богом, на-
скільки тісні стосунки має з Ним. Чи 
стає її характер подібний до Його 
характеру, як написано: «Відкритим 
обличчям, як у дзеркало, дивимося 
всі на славу Господню, і зміняємося 
в той же образ…» (2Кор.3:18). Окре-
ма тема — тілесні стосунки, які ма-
ють великий вплив і на фізичному, і 
на душевному, і на духовному рівні.

Праця. Щоб тримати у формі ті-
ло, потрібно регулярно фізично пра-
цювати — чи то в полі, на будівни-
цтві, чи то в спортзалі. Щоб у тонусі 
був розум — його потрібно наван-
тажувати новими завданнями, ви-
кликами, що вимагають творчого 
думання. Тренування для духа — 
служіння. Пам’ятаю, у дитинстві в 
мене був власний маленький мо-
лоток і маленька сокира, які зробив 
тато, щоб я міг йому «допомагати» 
— я це дуже любив. Навряд чи був 
якийсь ефект від тої допомоги, та це 
потрібно було не йому, а мені — для 
навчання й зростання. Напевно, ні-
що так не об’єднує людей, як спіль-
на праця. І тільки в служінні Богу 
найбільше відчуваєш залежність від 
Нього — обов’язково будуть про-
блеми, перешкоди, для подолання 
яких доведеться по-особливому шу-
кати Його керівництва. Біблія гово-
рить, що в «Божому винограднику» 
знайдеться праця для кожної люди-
ни, більше того — кожен важливий і 
має свою роль у Божому плані: «А з 
Нього все тіло, складене й зв’язане 
всяким допомічним суглобом, у мі-
ру чинности кожного окремого чле-

на, чинить зріст тіла на будування 
самого себе любов’ю» (Еф.4:16). 
Важливо усвідомити цю відпові-
дальність — перед собою, людьми 
й Богом.

Вороги росту
Гріх. У Біблії гріх часто порівню-

ється з камінням. У даному випад-
ку — це добровільний камінь, який 
не дає рости, тисне на неї, не про-
пускає сонячного проміння. Тому 
апостол Петро радить: «Відкладіть 
усяку злобу, і всякий підступ, і лице-
мірство, і заздрість, і всякі обмови, 
і, немов новонароджені немовлята, 
жадайте щирого духовного молока, 
щоб ним вирости вам на спасіння…» 
(1Петр.2:1,2). Гріх потрібно «відклас-
ти», визнати, категорично відкинути, 
розпрощатися з ним, без цього про 
подальший зріст не може бути й мо-
ви. Гріх — це похибка, збій, непра-
вильне усвідомлення. Якщо людина 
відмовляється від здорового способу 
життя — ризикує власним тілом. Як-
що не фільтрує інформації, яка напо-
внює розум, — ризикує психікою. Як-
що ж не прислухається до Божих За-
повідей — ризикує розірвати зв’язок 
із Богом і духовно померти. Тут мож-
на виокремити такі гріхи, як гордість, 
упередження, лінь, які особливо за-
важають розвитку особистості.

Травма. Якщо кістка зламана, 
її обов’язково потрібно правильно 
скласти, щоб могла зростися й функ-
ціонувати. Якось мої друзі з церкви 
допомагали бездомному чоловіку, 
у якого була зламана ключиця. Ліка-
рі сказали, якщо не зробити опера-
цію, рука може назавжди лишитися 
нерухомою. На щастя, там втрутив-
ся Бог — і чоловік отримав зцілен-
ня навіть без медичного втручання. 
Але цей випадок мені запам’ятався, 
зокрема, як приклад, коли травма 
може стати серйозною перешкодою 
подальшого росту. У психології є та-
ке поняття як блок — це коли люди-
на, переживши психологічну травму 
в певній сфері (сексуальній, соціаль-
ній тощо), закривається й перестає в 
ній розвиватися. Сильний біль бло-
кує доступ — людина уникає розмов 
на цю тему, осіб, причетних до пе-
режитої ситуації. Таким чином, одна 
зі сфер життя «заморожується». Ви 
зустрічали дорослих, на перший по-
гляд, повноцінних особистостей, які 

Біблійний тест 
на духовний вік 

(за матеріалами Сергія Вітюкова):

Загляньте глибоко у своє сер-
це під час молитви. Хто Бог для 
вас у першу чергу? Яким іменем 
найбільше хочеться Його назва-
ти? Який із Його атрибутів най-
важливіший у даний момент?

Оберіть тільки один із чоти-
рьох варіантів, який найближчий 
для вас:

1. Той, хто прощає.
2. Батько.
3. Переможець.
4. Неосяжний.
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в певний момент раптом поводяться 
як діти? Вихід тут тільки один — іти 
на біль! Правда, самому це зроби-
ти важко — для цього є психологи та 
душпастирі. Подібні блоки бувають і 
в стосунках з Богом. Це, мабуть, най-
важчий випадок — людина блокує 
себе від єдиної Особи, Яка реально 
може допомогти…

Клімат. Не кожна тропічна рос-
лина виживе в субтропічному клі-
маті. Для зростання потрібні певні 
умови — більш чи менш вибагливі. 
Це стосується й фізичного здоров’я 
— за певних хвороб чи вроджених 
особливостей організму може бути 
протипоказаний надмірний холод, 
сирість або навпаки. Для людської 
душі теж важливе оточення, міс-
це, час... Є середовища, у яких ду-
же важко, або й неможливо розви-
ватися творчим людям. А часом про 
когось кажуть: «Він — ніби з іншої 
епохи!», або: «Йому потрібно було 
народитися в іншій країні!» Духовна 
сфера — не виняток. Були моменти, 
коли Бог казав своїм вибраним лю-
дям «Вийди…» — зі свого дому, пле-
мені, краю — бо інакше не зможеш 
ввійти у своє покликання. Змінити 
місце проживання, графік роботи, 
друзів-знайомих, нарешті, церкву — 
найчастіше важко й боляче. Але ін-
коли це єдиний можливий варіант, 
який дозволяє бути самим собою — 
тим, ким тебе передбачив Бог у Сво-
єму плані. 

Сила життя
Напевно, усі одного разу замис-

лювалися над чудом: яким чином 
тендітний зелений росток пробиває 
товщу асфальту? Незбагненна сила 
життя, закладена Богом у насінину, 
долає всі перепони на своєму шляху, 
тягнучись до сонця. Цей потенціал 
закладений і в кожного з нас: коли 
людина чогось по-справжньому хо-
че — ніщо не зупинить її на шляху до 
мети. Ми можемо подолати будь-
яку бетонну твердиню силою Того, 
Хто нас полюбив. А, може, саме Він 
часом і створює для нас певні труд-
нощі, щоб тренувати наші фізичні, 
душевні та духовні м’язи? Особливо 
тоді, коли ми самі не турбуємося про 
власне зростання. 

Була розмова між служителями, 
де згадали про одного заможного 
чоловіка. Розповідаючи про нього, 
зауважували різні сфери впливу та 
матеріальні цінності, якими він во-
лодів. І тоді один зі служителів ска-
зав: «Він так багато має, я собі уяв-
ляю, як багато він не має!» Справа 
в тому, що нерідко розвиток однієї 
сфери дається ціною жертвування 
іншими. Непропорційний ріст осо-
бистості можна спостерігати тоді, ко-
ли людина надмірно піклується про 
духовне, нехтуючи інтелектуальним. 
Або ж вкладає тільки в розумовий 
розвиток, запускаючи здоров’я. Зви-
чайно, серед духа, душі й тіла теж є 
головне й другорядне, але неваж-

ливого між ними немає. Тож «силу 
життя» слід розподіляти відповідно.

На завершення наведу ще один 
приклад зі спілкування з літніми 
людьми. Справа в тому, що старість 
дуже часто оголює те, що люди-
на все життя приховувала, показує 
справжню її суть. Це трапилося під 
час різдвяних свят, коли ми розво-
зили подарунки тим, хто за станом 
здоров’я не відвідував церкви. Се-
ред усіх мені яскраво запам’яталися 
дві бабусі. Обом було по 87 років. 
Обоє жили з рідними. Ще й так ви-
йшло, що ми їх відвідали одну за од-
ною, що тільки підсилило разючий 
контраст. У першому будинку зустрі-
ли людину, яка, за її ж словами, «до-
живала»: від неї віяло неймовірною 
втомою, розчаруванням, прямо ка-
жучи — смертю. Ми вийшли звідти 
в пригніченому настрої. А у другому 
домі вийшла ціла історія. Нам від-
крила двері дочка, відвела до зали 
й попросила зачекати. Увесь час бу-
ло враження, що десь у віддаленій 
кімнаті грає радіо. Потім голос почав 
наближатися, він лунав все ближче 
й ближче — аж поки з допомогою 
когось із рідних ввійшла наша друга 
бабуся. Вона співала! А потім — без-
перестанку славила Бога, згадуючи 
Його милості. Одним словом, жінка 
підбадьорила нас — тих, хто прий-
шов підтримати її. І коли ми, веселі, 
поїхали далі, я поставив собі одне 
чітке питання: «А на кого з цих ба-
бусь буду схожий я, якщо доживу до 
87 років?» Хотілося б — на другу…

«Тому докладіть до цього всю 
пильність, і покажіть у вашій вірі чес-
ноту, а в чесноті пізнання, а в пізнан-
ні стримання, а в стриманні терпели-
вість, а в терпеливості благочестя, а 
в благочесті братерство, а в братер-
стві любов. Бо коли це в вас є та при-
множується, то воно зробить вас не-
лінивими, ані безплідними для піз-
нання Господа нашого Ісуса Христа. 
А хто цього не має, той сліпий, ко-
роткозорий, він забув про очищен-
ня з своїх давніх гріхів. Тому, браття, 
тим більше дбайте чинити міцним 
своє покликання та вибрання, бо, 
роблячи так, ви ніколи не спіткне-
тесь» (2Петр.1:5-10).

Дмитро ДОВБУШ

Перевір себе

15 питань, які допоможуть проаналізувати свій стан:
1. Чи є люди, теми, яких я уникаю?
2. Моє слово частіше зціляє, ранить чи просто — порожнє?
3. Перша реакція на чийсь неправильний вчинок — засудити, попліткува-
ти чи зрозуміти, допомогти?
4. Чи змінюється з роками моя молитва?
5. Наскільки я залежний від чужої думки, від того, що про мене скажуть?
6. Я частіше чекаю уваги до себе, чи виявляю її до інших?
7. Чи умію сміятися з себе, власних недоліків?
8. Чи радію, коли бачу успіх інших, особливо — потенційних конкурентів?
9. Коли востаннє я читав якусь книгу, крім Біблії, які уроки з неї взяв?
10. У моєму домі, на робочому місці — порядок чи безлад?
11. Чи часто я запізнююся?
12. На що я більше налаштований — на «манну небесну» чи на наполе-
гливу працю?
13. Чи відкритий я змінити свою думку, чи ставлю її вище над усіма?
14. Чи готовий я відмовитися від речей, які шкодять моєму здоров’ю?
15. Наскільки високу ціну я готовий заплатити за нематеріальні (духовні) 
речі?



Щоб дістатися до мети, потріб-
но знати, де ви знаходитеся. А тоді: 
і додому, і до міста, і навіть до неба 
можна брати напрямок.

«Він — ворог народу! Він — іно-
земний агент», — так казали кому-
ністи в 1960 роках про нашого тата, 
бо він не здавав молоко в сільську 
раду. Тато — інвалід дитинства, ма-
ма — колгоспниця, дітей — дванад-
цятеро! Коли потрібно було взяти 
коні в колгоспі для домашньої ро-
боти — то в останню чергу, бо ти — 
«штунда», сектант.

Розганяли людей з богослужін-
ня, обзивали, штрафували, а дехто і 
свободою поплатився. 

Я з похвальною грамотою з мате-
матики вступив у Рівненський сіль-
госптехнікум. Два роки відмінного 

навчання — і вигнали, бо на уроці 
«Основи наукового атеїзму» сказав, 
що вірю в Бога. Коли спробував вла-
штуватися на роботу в Костопіль-
ський домобудівний комбінат, то 
начальник, побачивши моє прізви-
ще на заяві, запитав: «Молитися хо-
диш?» — і не прийняв…

Розповідаю молоді про це й про 
те, як в армії переслідували. Мо-
лодь запитує: «А куди влада диви-
лася? А де Конституція була?»

У школі вчителі розповідали 
страшилки, що сектанти в жертву 
дітей приносять. Одного разу мій 
знайомий запитав войовничого ко-
муніста: «У тебе скільки дітей?» — 
«Двоє». — «А в мене дев’ять. То хто 
в жертву приносить? Де твої діти?»

Біблія каже: «Мого зародка ба-

Цю статтю із проханням зробити певну редакцію Віктор Дем’янович 
надіслав одному з працівників нашого журналу 26 вересня 2019 року. А 
вже через тиждень церква дізналася скорботну звістку про його несподі-
вану смерть. Висловлюючи щирі співчуття родині та церкві, публікуємо 
останні слова служителя — слова болю та турботи, якими він звертається 
до церкви та всієї України.

Віктор Боришкевич народився 9 листопада 1954 року в с. Перетоки Кос-
топільського району Рівненської області в багатодітній сім’ї служителя. З 
1989 року служив пресвітером «Церкви Святої Трійці» (м. Рівне), з 2001 до 
2018 року — старшим пресвітером Рівненського обласного  об’єднання 
церков ХВЄ у сані єпископа, також був регіональним заступником старо-
шого єпископа УЦХВЄ. 2 жовтня 2019 року — життя служителя обірвалося.

Куди ідеш,
 Україно?

чили очі Твої, і до книги Твоєї запи-
сані всі мої члени та дні… коли жод-
ного з них не було…» (Пс.138:13-16). 
Ось як Бог дивиться на зачаття, на 
зародок людини. Що ж чинить на-
род країни, яка називається христи-
янською. Офіційні аборти, неофіцій-
ні аборти… Офіційні вбивства, нео-
фіційні вбивства… Закон дозволяє. 
Держава дозволяє. Народження ді-
тей і благословення в цьому — це 
особлива тема в наш час. 

Людина хоче комфортно жити. 
Одружилися і — «поживемо для се-
бе». Одна дитинка — і достатньо. 
Світська жінка бажає нашій парі під 
час весільного обіду народити бага-
то дітей. Її запитали: «А у вас скіль-
ки?» — «Ну, знаєте, час такий тяж-
кий. Прогодувати, виховати…» — «А 
чого ж ви молодятам бажаєте?» — 
«Знаєте, у вас це якось виходить!»

Небажання народжувати, а над-
то переривання вагітності — злочин 
і підпадають під  відповідальність 
перед Богом і викликають відповід-
ну Його реакцію (я не про демогра-
фічну ситуацію в Україні, хоча й це 
важливо).

А ми мову ведемо про відро-
дження нації, духовний підйом…

Близько 90% населення визна-
ють себе християнами, основою 

Останнi слово служителя



життя яких має бути Бог і Біблія. Та 
де ж там?! Нещодавно провели со-
ціальне опитування, наскільки насе-
лення України християнське. Запи-
тання були приблизно такими:

— Як часто ви відвідуєте богослу-
жіння?

— Чи виховуєте дітей у християн-
ському дусі?

— Чи жертвуєте на церкву?
— Чи сповідуєте вашу віру?
— Чи стараєтеся жити згідно з 

вченням Євангелії?
— Чи вірите в потойбічне життя?
Виявилося, що за цими критері-

ями християн в Україні — близько 
2%! 

Комфорт штовхає людей до що-
раз більшої розпусти. Апостол Пав-
ло пише: «А що вони не вважали 
за потрібне мати Бога в пізнанні, 
видав їх Бог на розум переверну-
тий, — щоб чинили непристойне» 
(Рим.1:18-32). Мова йде про ганеб-
ні одностатеві стосунки. На «честь» 
цього гріха вже й паради в нас про-
водять…

Йдемо в Європу, у світову спіль-
ноту. Там є чого повчитися стосовно 
економічного розвитку. Але як щодо 
християнства? Храми закриваються, 
продаються під мечеті, світська сис-
тема навчання й життя, гуманізм 
(людина в центрі всього). Бог і Біблія 
стають чужими для людей. 

Пропоную на заправній станції 
м. Рівне Євангелію працівнику. «О, 
ні! Я іншої віри!» Уявляєте, якої ві-
ри має бути людина, для якої Єван-
гелія — чужа? Під’їжджаємо до с. 
Пересопниця. Іде чоловік середніх 
літ. Розпитуємо про село, історію… 
Раптом запитую: «А ви сьогодні мо-
лилися?» Він заціпенів. Ми поїхали, 
а він так і лишився стояти. Таких за-
питань у нас, зазвичай, не ставлять. 
Люди говорять про все, окрім Бога 
та Його Слова. 

Хтось сказав: «Для мене головне 
знати, що — головне, і щоб головне 
завжди було головним!» Чим живе 
український народ, чим живемо ми?

Новина: «Американська астро-
навтка вчинила перший злочин на 
космічній орбіті». Вона зламала 
банківський рахунок своєї дружини. 
Я не про цей злочин. Я про злочин 
дружини й дружини. Та про той — 
не згадується. Подібні новини по-
ширюються, заповнюють ефір. Люд-

ський розум потроху звикає до такої 
інформації. І ти не маєш права пере-
чити, противитися. 

Читав, що в Канаді подавався на 
розгляд законопроект, який заборо-
няє Біблію взагалі. Бо вона, мовляв, 
пропагує дискримінацією — ділить 
людей на святих і грішних, злих і до-
брих і навіть прирікає їх до пекла 
або раю.

Ісус Христос поставив у центр 
уваги для вчителя Ізраїлю Никодима 
й усіх нас — народження згори (див. 
Ів.3). Хтось влучно сказав: «У кожно-
го в житті є два найважливіші дні: 
день, коли ти народився, і день, ко-
ли зрозумів — для чого». Оце друге 
— навернення до Бога, народження 
згори через каяття, прийняття Ісуса 
Христа у своє життя. Тоді хочеться 
радіти, з’явилася жива віра в серці!

А якщо ми лише релігійні люди, 
то живемо світськими вимірами. Як 
заявив президент сусідньої країни: 
«Я — православний атеїст!» Що тут 
скажеш?

Світським людям хочеться ком-
форту, грошей... А Біблія каже: «Як 
маємо поживу та одяг, то задоволе-
ні будьмо з того. А ті, хто хоче бага-
тіти — упадають у спокуси… Бо ко-
рінь усього лихого — то грошолюб-
ство…» (1Тим.6:8-11).

Запитує мене один чоловік: «Чи 
правда, що у ваших общинах жор-
сткі закони?» — «Ви про що?» — 
«Ну, наприклад, правда, що у вас 
категорично забороняється пали-
ти?» — «Ні! У нас просто нікому в 
голову не прийде за свої гроші себе 
в домовину заганяти!»

В Україні близько 3 млн. п’яниць, 
близько 1 млн. — вживають нарко-
тичні речовини. Щодо дитячого ал-
коголізму — взагалі перше місце в 
Європі. Жах! І в кінці такого життя 
кажуть, що «упокоївся раб Божий». 
Та ще йому — «пропуск» в рай!

Моя тітка мені казала: «Я не мо-
жу прийняти Христа, бо, якщо моя 
мама попала в пекло, а я прийму 
Христа — і в рай, то вона на мене 
образиться».

«Бог є?» — «Так!» — «А Ісус 
Христос?» — «Є!» — «А потойбічне 
життя?» — «Ну, знаєте, звідти ще 
ніхто не вернувся!» Але глибоко ві-
руюча людина — впевнена у своєму 
спасінні, знає, у що вірить і для чого 
живе.

Часто наші люди дивляться на 
багатші країни, не на Гаїті чи Кубу, 
чи Африку. Одного разу я запитав 
служителів: «Як би ви хотіли: гонін-
ня церкви (як у Китаї) і пробудження 
народу чи матеріальний достаток, 
комфорт і «так собі» в духовному 
плані?». Брати шукають третій варі-
ант: комфорт і пробудження. Еге ж!

Тепер про шлюби. Коли шлюб 
беруть двоє віруючих людей — це 
любов, довіра, страх Божий у серці. 
Ніхто й гадки не має, що можна роз-
лучитися, ненавидіти один одного 
— шлюб на все життя. 

Шлюб двох світських або навіть 
релігійних людей:

1) пробний варіант, вінчаються 
або розписуються вже коли вагітна, 
а то й з дітьми;

2) цивільний шлюб, цебто просто 
живуть разом;

3) шлюб за договором. Кожний 
описує свої статки до шлюбу. Це 
на випадок розлучення. А нажите 
спільно добро ділиться порівну.

Я вже не кажу про інші спотво-
рення.

Ось так живе Україна. І хоче бла-
гословення від Бога, нехтуючи Його 
заповідями. А «Бог все дав для бла-
га людини, тільки люди кидаються в 
різні помисли» (Екл.3:11).

Один спеціаліст нашому брато-
ві на певний термін мав виконати 
будівельну роботу. Але не вклався. 
Згідно з цим оплата мала бути ниж-
чою. Та брат каже: «Я, як христия-
нин, оплачу тобі повністю». А той: 
«Я думав, що християнство — це 
якась гра або просто релігія. А це, 
виявляється, життя!»

У супермаркеті продаються ци-
гарки. Я запитав касира: «А які кра-
ще купити, щоб м’якше вбивало, 
щоб легше якось було вмерти?» Бо 
ж на коробках написано: «Куріння 
вбиває».

Під час розширеної зустрічі ак-
тиву Рівненської області запитав 
начальника Управління освіти, ко-
ли мова йшла про виховання дітей: 
«Скажіть, а хто керує програмами 
телебачення, коли там фільми жа-
хів, бойовики, вільне кохання, секс, 
зрада, вбивство?» Він відповів: «Ви 
ж добре знаєте». Я продовжив: «Хо-
тів би, щоб ви своїми устами озвучи-
ли відповідь». —  «Гроші», — каже.

А ви уявляєте правдивого хрис-



тиянина директором чи господарем 
цигаркової фабрики, алкогольного 
комбінату? А може християнка са-
могон гнати? 

Одна сестра влаштувалася про-
давцем-фармацевтом в аптеку. А 
там — цілий букет протизаплідних 
засобів на продаж. Вона сказала 
про це керівниці аптеки. Жінка зро-
зуміла ситуацію і, цінуючи хорошого 
спеціаліста, сказала, що направить 
її працювати в аптеку, де цього не-
має.

Або такі прості речі. Чи мож-
на християнину вирощувати овочі, 
фрукти, худобу на хімічних добавках 
— для продажу, а для себе й рідних 
— із натурального? Ох, Україно! Ох, 
християнство!

Окрема тема — звертання до во-
рожок, чаклунів, екстрасенсів, на-
родних цілителів. Через окультизм 
сатана поневолює душу людини, 
приходить депресія, думки про са-
могубство…

Корупція охопила нашу країну. 
Хто сьогодні наповнює в’язниці? 
Якої віри ці злочинці? Один право-

славний священик зі Свято-Воскре-
сенського собору м. Рівне на моє за-
питання: «До чого ми дожилися?» 
відповів: «Не слухається народ!»

Ось така релігійна Україна. 
П’янство, наркоманія, грабіж, вбив-
ство, аборти, розлучення, блуд, зра-
да, розпуста, обман, заздрість, гор-
дість, ворожнеча, непослух, гнів, 
єресі... Це далеко не повний перелік 
гріхів. Це учинки гріховної природи 
людини (див. Гал.5:19-21). Тому й 
життя без благословення Божого. 

Справжні християни живуть по-
іншому — в єднанні з Богом: лю-
блять молитися; читають Біблію; 
щиро спілкуються між собою; про-
повідують Добру Новину; чинять 
добро.

Божі діти мають плоди духа: 
любов, радість, мир, довготерпін-
ня, добрість, милосердя, віру, ла-
гідність, здержливість. Таким нале-
жить Царство Боже (див. Гал.5:22-
23). 

Що можна додати?
Пророк Єремія пише до ізраїль-

ського народу: «На дорогах спиніть-

ся та гляньте, і спитайте про дав-
ні стежки…» Відвернутися від злих 
вчинків закликав апостол Петро: 
«Покайтеся і нехай же охреститься 
кожен із вас у Ім’я Ісуса Христа на 
відпущення ваших гріхів, — і дар 
Духа Святого ви приймете!» Тоді 
кожний особисто, кожна сім’я, весь 
український люд буде щасливим. 

Не хочеться з Богом жити, згідно 
з Його Словом? Бог дав свободу ви-
бору. Тож не обманюймо себе релі-
гією, традиціями, звичаями. Та і «зо-
лотої середини» тут теж не буває.

Мойсеєві слова дуже актуаль-
ні сьогодні для нас: «Дивися, я сьо-
годні дав перед тобою життя та до-
бро, смерть та зло… І ти вибери 
життя, щоб жив ти та насіння твоє» 
(5М.30:15-20).

Якби ж то так сталося!
Бажаю українцям і Україні Божих 

благословень. А вся слава належить 
Господу!

Віктор БОРИШКЕВИЧ

Мовчання Бога

Під порепаним від спраги небом
повисло мовчання Бога,
мов у драглистому тумані
застиглі журавлинні крики.

Син волав до Батька
голосом покинутої дитини,
відкинутий землею
і не прийнятий небом,
він загубився серед мовчання.

Мовчало небо,
мовчала Голгота,
мовчали друзі,
мовчали святі та грішні...

Мовчала могила
біля підніжжя ганебної гори...

Але потім проговорив ранок воскресіння.
Гучно.
Владно.
Переможно.

...На Голготі мойого серця,
на Голготі мойого народу,
на цвинтарі наших надій
застигло мовчання Бога.

Молитви, як дим у негоду,
стеляться долі,
і благання матерів
губляться в тумані песимізму.

«Боже, наш Боже, нащо Ти нас по-
кинув?»

Небо мовчить,
правда мовчить,
справедливість мовчить...

Але я знаю одне:
після мовчання Бога
завжди
             настає
                          ранок Воскресіння.

Юрій ВАВРИНЮК



Цитати, афоризми, висловлю-
вання мудрих і не зовсім людей за-
полонили наш світ завдяки простоті 
їхнього поширення в різних месен-
джерах та соцмережах. Одне з та-
ких висловлювань навіть стало на-
звою цієї статті. Проте останнім ча-
сом дедалі частіше зауважую, що 
саме ці фрази стають чи не базо-
вою духовною поживою навіть для 
християн. На перший погляд, це ду-
же зручно. Ними можна, так би мо-
вити, нашвидку «перекусити», щоб 
отримати потрібну калорійність для 
подальшого руху через повсякденні 
труднощі. Вони дають негайні кон-
кретні відповіді на болючі питання, 
чіткі поради щодо того чи іншого 
вибору. Так, ми ніби й усвідомлю-
ємо, що поради не завжди істинні 
й універсальні, проте швидкість ін-
формаційного потоку навколо нас 
певною мірою позбавляє нас змоги 
аналізувати ці меседжі.

*  *  *
Якось я відчувала образу на ін-

шу людину й роздумувала над тим, 
до якої межі маю докладати зусиль, 
щоб налагодити стосунки. І от мені 

потрапили на очі слова: «Якщо між 
тобою й іншим — десять кроків, і ти, 
зробивши свої п’ять, нікого не ба-
чиш на горизонті, — розвертайся і 
йди назад». На ту мить я пройшла 
вже зо шість, правда, з десяток разів 
повертала назад і знову, передумав-
ши, йшла вперед. Та прочитавши 
цей афоризм, вирішила: «Та годі! Не 
все можна полагодити, не буду біль-
ше триматися за ці стосунки!» Я вже 
була готова впевнено покрокувати 
назад, як у моєму розумі з'явилося 
запитання: «А що, якщо протилежна 
сторона настільки поранена (хай не 
тобою тепер, а кимось колись), що 
не здатна зробити жодного кроку?» 
Невже не «ми, сильні, повинні не-
сти слабості безсилих, а не собі до-
годжати» (Рим.15:1)?

*  *  *
— Але ж мені теж болить!!! — 

не раз я чула таке заперечення і 
від себе, і від інших. Мудрі фрази є 
й на цей випадок. «Є рівень болю, 
за який мало сказати “Пробач!”» 
— звучить доволі реалістично. Про-
те Христос на Голгофі своїм прони-
кливим: «Прости їм, Отче!» на фоні 

людської несправедливості й над-
людського болю перекреслює цін-
ність цієї фрази. Промовляючи ці 
слова, Він навіть не чекає від своїх 
катів і насмішників: «Пробач, Ісу-
се!» Він пробачає їм, перш ніж вони 
осмислять потребу в покаянні. А то-
ді вже до нас, прощених і обраних, 
каже: «Будьте святі, бо Я святий!»

*  *  *
Звісно, з-поміж вищезгаданих 

цитат можна знайти й безліч урив-
ків із Писання, проте, вирвані з кон-
тексту, навіть вони іноді втрачають 
свій істинний зміст. Вивчення Біблії 
вимагає певних зусиль та часу, побу-
дови тісних стосунків з Богом, Який 
відкриває суть Свого Слова. Не раз 
доводилося бути свідком того, як 
«борці за істину», рубаючи один од-
ного «духовним мечем» (тобто ко-
ристуючись Писанням), відстоюва-
ли зовсім протилежні погляди. І, як 
свідчить історія, релігійні війни були 
чи не найжорстокішими.

Звичайно, Писання закликає нас 
до боротьби, але не один із одним. 
Часто ми до крові змагаємося за 
мниму справедливість і власні пе-

Хочеш залишатися собою — змінюйся



реконання, тоді як Слово Боже ка-
же: «Ви ще не змагались до крови, 
борючись проти гріха» (Євр.12:4) 
— ви не працювали над собою, ви 
ще надто поблажливі до свого осно-
вного ворога — власного «я».

*  *  * 
Останнім часом питання люд-

ської самоцінності особливо гостро 
звучить у світі. Кожен першокласник 
вже знає свої права. Батьки впев-
нено відстоюють право свого чада 
«бути самим собою», забуваючи, 
що таке право має-таки й учитель. І 
основне наше завдання — навчити 
передусім себе і своїх дітей, як спі-
віснувати з іншими, цінуючи те пра-
во. Проте час швидкостей формує в 
нас звичку вихоплювати з усього те, 
що прийнятне й легке саме для нас.

Колись, читаючи з Послання до 
Тимофія рядки про зарозумілих, 
гордих, неслухняних батькам людей 
в останні часи, я думала: «Що стане 
поштовхом для формування такого 
покоління?» Завжди ж були такі лю-
ди й завжди будуть. Чому їх має ста-
ти більше? Що призведе до цього? 
А ось що…

— А хто ви тут така, щоб мені вка-
зувати, — Надійка сердито закинула 
портфель на спину й вибігла з класу.

— Зараз зателефоную мамі!!! 
— майже розгублено загукала вчи-
телька їй услід. 

Наступного дня в школу з Надій-
кою прийшов тато. Учителька спро-
бувала щось пояснити про зневаж-
ливе ставлення до інших дітей, про 
зухвальство щодо вчителів. Та після 
кількох її слів тато повернувся до 
доньки й сказав:

— Як ти почуваєшся? Це тебе 
тривожить, це тобі неприємно? — а 
тоді до вчителя:

— Давайте припинимо цей бала-
ган? Навіщо дитину травмувати.

— Та вона сама ще кого-хоч… — 
та ця фраза стихла перед суворим 
татовим:

— То що, хочете зустрітися в суді? 
Я юрист, все-таки…

Надійка переможно піднявши 
голову пішла на урок, а тато, впев-
нений у своїй правоті — «вершити 
справедливість»…

Ситуація, яка на перший погляд 
звучить вигадано, лише трохи ху-
дожньо опрацьована. І думаю, ма-

ло не в кожній сучасній школі з цим 
стикаються вчителі. Одна з них мені 
якось сказала: «Якщо до цього зву-
чало питання про булінг між дітьми, 
то тепер слід захищати від булінгу 
педагогів».

…Звісно, людині важливо бути 
самій собою, проте чи такою ціною? 
І кого зрештою ми виховуємо в та-
кий спосіб?

*  *  *
Саме тому мою увагу привер-

нула фраза: «Хочеш бути собою 
— змінюйся». Ми всі хочемо «бу-
ти собою», але чомусь уявляємо 
«себе» чимось статичним і незмін-
ним. Насправді ж це не так. Ми по-
стійно змінюємося під впливом тої 
інформації, яку вбираємо в себе. І 
якщо цілеспрямовано не визначає-
мо, чим живимося й зростанню якої 
сфери нашої особистості це сприя-
тиме, то будемо рухатися в напрям-
ку до руйнування. «Хто не збирає зо 
Мною, — каже Христос, — той роз-
кидає!» (Лк.11:23).

Спасіння дається нам безумов-
но, по благодаті, а наше зростан-
ня залежить від нашої співпраці 
з Христом, від наших стосунків із 
Ним. Ось як ілюструє Ісус наслідки 
бездіяльності людини, яка отрима-
ла Боже спасіння й звільнення, але 
не доклала зусиль для того, щоб на-
повнити своє серце Божим: «Коли 
дух нечистий виходить з людини, то 
блукає місцями безвідними, відпо-
чинку шукаючи, але, не знаходячи, 
каже: Вернуся до хати своєї, звід-
ки я вийшов. А як вернеться він, то 
хату знаходить заметену й прибра-
ну. Тоді він іде та й приводить сі-
мох інших духів, лютіших за себе, і 
входять вони та й живуть там. І бу-
де останнє людині тій гірше за пер-
ше!» (Лк.11:24-26).

Як дім, у якому ніхто не живе, 
з часом руйнується, так і душу лю-
дини не можна залишати без ува-
ги. Статичного стану просто не іс-
нує. Звісно, як зростання, так і па-
діння спочатку можна не помітити, 
оскільки це процес потребує певно-
го часу. Проте наслідки не змусять 
себе довго чекати. Тому, прагнучи 
бути собою (а себе, звісно, ми уяв-
ляємо набагато кращими, ніж ба-
чать нас інші), працюймо над со-
бою, а отже — змінюймося! 

*  *  *
Ідею про цінність кожної особис-

тості знаходимо на сторінках Біблії. 
Там же ми читаємо, що слід бути са-
мим собою — не лукавити, не ли-
цемірити. Проте яким «самим со-
бою»? 

Безумовно, у кращому прояві 
своєї особистості, який формуєть-
ся на любові. «Любов нехай буде 
нелицемірна, — закликає апостол 
Павло, — випереджайте один од-
ного пошаною… Не вважайте за му-
дрих себе! Не платіть нікому злом 
за зло, дбайте про добре перед усі-
ма людьми!.. Не мстіться самі, улю-
блені, але дайте місце гніву Божо-
му» (Рим.12:9-19).

Коли людина вперше читає Бі-
блію, дуже часто ці поради їй зда-
ються просто нереальними для 
виконання, як нереальним для 
розв’язання видається першоклас-
нику, наприклад, звичайне рівнян-
ня. Для того, щоб справитися з цим, 
потрібен певний час і певна підго-
товка.

Ми ж хочемо бачити швидкі ре-
зультати — і для цього робимо не-
природні кроки. Наприклад, щоб 
скоригувати вагу, люди сідають на 
суворі дієти, перестають їсти, що 
згодом призводить до ще більшо-
го її набору. Тому сучасні дієтологи 
наполегливо радять просто обрати 
правильний раціон харчування. Так, 
результати будуть не такими поміт-
ними, проте стабільними й тривали-
ми. 

А от і аналогія з Писання: «Дру-
гі ж упали на ґрунт кам’янистий, де 
не мали багато землі, і негайно по-
сходили, бо земля неглибока була; а 
як сонце зійшло, то зів’яли, і коріння 
не мавши, посохли» (Мт.13:5-6) — 
це про зерно, яке не принесло пло-
ду. Тобто неприродно сформована 
звичка, навіть якщо проросте, не 
принесе плоду. Прибрати каміння, 
виполоти тернину — це процес, це 
час. Це правильне живлення і вчас-
ний полив. Якщо ж цього не буде, 
результатом стане непостійність. «А 
посіяне на кам’янистому ґрунті — це 
той, хто слухає слово і з радістю за-
раз приймає його; але кореня в ньо-
му нема, тому він непостійний…» Я 
певний час запитувала себе: «А що є 
тим коренем? Так, зрозуміло, Хрис-
тос, але як це застосувати в прак-



тичному житті?» Відповідь для се-
бе знайшла в Посланні до ефесян: 
«щоб Христос через віру замешкав 
у ваших серцях, щоб ви були закорі-
нені в любові…» (3:17).

*  *  *
Любов — це сутність Бога, а от-

же — і те, що має стати нашою сут-
ністю. Люди, які пережили реальну 
зустріч із Богом, свідчать про не-
ймовірну любов, яка наповнила їх-
нє серце. Проте, щоб зберегти цю 
любов, як і в сім’ї, ми повинні до-
кладати певних зусиль. А ще, вияв-
ляється, любити можна навчитися. 
Наприклад, Писання спонукає, щоб 
старші жінки вчили молодих люби-
ти чоловіків, любити дітей. Отже, 
вміння любити можна певним чи-
ном порівняти з умінням правильно 
харчуватися. І от серед порад одно-
го дієтолога я прочитала принцип, 
який діє не лише в тій сфері, яку він 
розкривав, а й в інших сферах жит-
тя. «Чому ми не досягаємо успіху у 
формуванні тої чи іншої звички? — 
запитує він. — Тому що це на почат-
ку вимагає від нас великої кількості 
зусиль при невеликих результатах. І 
зрештою ми втрачаємо мотивацію. 
Спочатку ми повинні докласти 100% 
зусиль, щоб отримати лише 20% ре-
зультату. Проте не падайте у відчай. 
Мине певний час — і тоді, затратив-
ши 60%, ми отримаємо 40%, а зре-
штою й досягнемо такого стану, ко-
ли, затрачаючи 20% зусиль, отрима-
ємо стовідсотковий результат». Але 
це сказано не про те, що швидко, не 
про те, що легко, а про корисну ві-
всянку, яку треба варити 40 хвилин, 
про зміну смакових пристрастей, 
про фізичні навантаження…

*  *  *
І знаєте, дивлячись на успіхи 

цього дієтолога в його сфері, вва-
жаю, що варто відкласти свій «ду-
ховний гамбургер» із мудрих цитат 
і докласти 100% зусиль, щоб, напо-
внившись Божою любов’ю, нести її 
у світ. І дарма, що сьогодні це при-
несе лише п’ятивідсотковий резуль-
тат. Бо не наша справа — рахувати 
відсотки. Наше завдання, залишаю-
чись собою, — ставати собою кра-
щим.

Ольга МІЦЕВСЬКА

Лист Богові
Минулими днями мені надто часто згадувався той лист. Лист, який 

я писала Богові, коли мене поглинув найтемніший біль.
Тоді я цілу добу непритомніла від болю фізичного — і не мала в со-

бі сили триматися на поверхні, не тонути в його безпросвітності, хоч 
якось давати собі раду. Не мала сили, бо не розуміла навіщо. Емоційний 
біль випалював зсередини, і мені легше було отак: зісковзувати в про-
валля, не просити знеболювального, не пильнувати крапельниці у вені, 
мовчки занурюватися в густу темряву, що ставала перед очима…

Дорогий Володарю Мрій!
Ти все знаєш і так, але в моєму серці відчуття не вміють перероджувати-

ся на думки, тому я пишу Тобі листи, які потім читатиму сама.
Інколи страху стає так багато, що, здається, він заступає Тебе. Він густий 

і липкий, і я не маю жодних сил дотягтися крізь нього до Тебе, хоч знаю: Ти 
завжди на відстані простягнутої руки. Найбільше я боюся захлинутися стра-
хом, так і не вхопившись пальцями за Твою долоню, щоби Ти витяг мене на 
поверхню й реанімував. Найбільше я боюся, що, тонучи в страху, я втрачу 
віру в Тебе. І тоді не стане мене. Однак, коли я втомлююся борсатися й бо-
ротися, Ти дістаєш Свого джедайського (та що там джедайського, пробач 
мою незрілу віру — двосічного) меча й пронизуєш слизьку темряву довкола 
мене. І вона лускає, наче мильна бульбашка. Від раптового доступу кисню 
майже непритомнію, але байдуже: Ти тримаєш мене у Своїх руках.

Знаю, знаю, це найбезглуздіше з питань, однак люди ставлять його спо-
конвіку (хоча б із часів Авеля), і я теж не можу не запитувати: чому з хоро-
шими людьми трапляється погане? Чому ми не маємо, ну, не знаю, якогось 
небесного імунітету? Чому Ти дозволяєш нам терпіти стільки болю? Чому Ти 
дозволяєш добрим, найкращим мріям розбиватися на друзки? І ще й з та-
ким жахливим брязкотом, залишаючи по собі стільки гострих уламків?

Може, Ти й відповідаєш мені щось на це, але я не можу розібрати слів, 
не можу збагнути, не можу прочитати з Твоїх губ, не можу вмістити в себе. 
Однак, дорогий Володарю Мрій, дай мені сили ніколи не ставити власних 
мрій вище за довіру до Тебе. Не дай великій бурі захитати мене, а холодним 
вітрам — вистудити моє серце.

Дякую Тобі за здійснені мрії. Дякую Тобі за розбиті мрії. Дякую за все, що 
Ти дав. І за все, що взяв, теж дякую.

Ти мій Цар навіть тоді, коли мені здається, що Твої ангели взагалі, вза-
галі-взагалі-взагалі не впоралися зі своїми обов’язками. Як і тоді, коли мені 
здається, що все Твоє небесне воїнство спустилося, щоби принести мені Ди-
во, яке навіть не можу вмістити в себе.

Довіра Тобі — це те, що не дає мені ні втонути, ні захитатися. Це, звісно, 
не значить, що мені не болить. Лише Ти знаєш, наскільки сильно пошмато-
ване моє серце.

Але приймаю. І, дорогий Володарю, саме тоді відступає мій найстраш-
ніший страх: триматися за власні сподівання/біль/бажання/боязнь аж так 
сильно, що можна й загубити Тебе.

Дивися, ось я. Зболена, засмучена, втомлена. Ось Твоє рівняння. Ось 
Твоє «дорівнює». І ось мій підпис під ним. Так, згідна. Ні, не захиталася. Ні, 
вітри не вистудили мені серце. Тож я дуже люблю Тебе.

Надійка ГЕРБІШ



 «Краще ходити до дому жало-
би, ніж ходити до дому бенкету, бо 
то кінець кожній людині, і живий те 
до серця свого бере! Кращий сму-
ток від сміху, бо при обличчі сумнім 
добре серце! Серце мудрих у домі 
жалоби, а серце безглуздих у домі 
веселощів» (Екл.7:2-4).

Ось такий непростий, складний 
текст Писання. Багато хто вважає 
за краще обходити такі місця Біблії, 
проходити їх швидко й не зупиня-
тися. Ми їх не виділяємо й не діли-
мося ними в соціальних мережах. 
«Краще ходити до дому жалоби, ніж 
ходити до дому бенкету?.. Це, ма-
буть, Еклезіяст сказав під старість. 
Життя наскучило. Пропускаємо. Чи-
таємо далі». Ось така реальність. 
Ми з вами надто легковажне поко-
ління. Ми покоління споживачів, зо-
рієнтоване на те, щоб задовольня-
ти свої потреби й бажання. Більше 
того — примхи. Знаєте, чим примха 
відрізняється від бажання? Примха 
— це коли тобі хочеться того, без чо-
го можна обійтися. Це бажання, яке 
володіє тобою, і ти не можеш його 
контролювати. І ось підкреслюю — 
ми з вами живемо в час, у якому лю-
ди надто легковажні. Тому ми й не 
любимо таких текстів. Ми любимо 
щось красиве: свою нову машину, 
нову зачіску чи, може, млинці з по-
видлом, які нам приготували на сні-
данок. 

Не минуло й року, коли моя сім’я 

«Серце 
мудрих у 

домі жалоби»

пережила непросту подію. Я повер-
тався додому з поїздки. У Києві від-
разу після денного перельоту сів 
за машину — і на Севастополь. Зі 
мною вся сім’я (у мене 7 дітей). Цілу 
ніч були в дорозі, і на ранок, о годи-
ні шостій, коли до дому залишало-
ся кілометрів зі сто — ми вилетіли з 
траси. Я не вписався в поворот. Ма-
шина пішла прямо, зробила сальто 
й звалила огорожу. Металеві шти-
рі, які стирчали з основи бетонної 
огорожі, простромили дах машини 
сантиметрів за 20 за моєю головою. 
Я висів на ремені. Оглядаюся — не-
має всіх у салоні. Повідривало ре-
мені — і троє дітей вилетіли на ву-
лицю. Чудо, що машина їх не накри-
ла. Швидка. Міліція. Забрали дітей 
по лікарнях.  Саки. Сімферополь. 
У найменшої дочки струс, крово-
вилив у мозок і загроза її життю. У 
сина, якому 12 років, переламаний 
альвеолярний відросток. Усі 6 верх-
ніх зубів пішли всередину й надло-
мили основу, у якій вони стояли. У 
двох синів поломані ноги. 

Я не бачив 10 днів сім’ї. В аеро-
порту тільки обнялися. Я так ждав, 
що приїдемо додому, поп’ємо чаю, 
поспілкуємося. А приїхав у порож-
ній будинок. Усі по лікарнях. Я ще ні-
коли не відчував такої безпомічнос-
ті, такої потреби в братах і сестрах. 
І коли до мене дзвонили брати й 
сестри, я просто лежав на дивані й 
стогнав. Хтось молиться за тебе, а 

ти нічого не можеш зробити, нічо-
го сказати й нічого виправити. Я лю-
блю цю пісню: «І навіть якщо гори 
не зрушуються, стоять, і води моря 
не розступаються, якщо на молитву 
не бачу я відповіді, довіряти, дові-
ряти буду я Тобі». Пісня хороша, але 
тоді зрозумів, що співав її легковаж-
но. 

Господи, довіряти?! Як, коли 
стільки біди й так раптово? Тож або 
є в тебе сильна, глибока віра — і ти 
стоїш, довіряєш, або ти просто лег-
коважний пустомеля, який гово-
рить правильні красиві речі, але не 
має цього на увазі й не знає, що го-
ворить. Я зрозумів, що таке залеж-
ність від Бога, від братів і сестер, ко-
ли хтось молиться за тебе, коли ти 
відчуваєш чиюсь підтримку. Я знаю, 
що є періоди, коли ти не можеш іти 
в одиночку, тобі потрібні брати й се-
стри, тобі потрібна церква. 

Коли у вас усе добре, потурбуй-
теся про той час, коли у вас не все 
буде добре. Будуйте стосунки з 
братами й сестрами, коли все до-
бре, щоб, коли подунуть вітри, розі-
ллються ріки й наляжуть на ваш дім, 
у вас була основа у вигляді вашої ві-
ри й стосунків із Богом, і стосунків 
з братами й сестрами. Тож коли ми 
проходимо разом тяжкі часи, то це 
значно легше, ніж одному. 

Я був благословенний тим, що не 
проходив цього сам. У мене багато 
братів, сестер, друзів по всьому сві-
ту. Я вдячний Господу, що я частина 
церкви.

Господь помилував нас. Вранці 
дочку перевели в загальну палату. 



Загроза життю минула. Її скоро ви-
писали. Буквально через три дні во-
на вела себе так, ніби нічого не ста-
лося… Двом синам із кількома пе-
реломами на ногах і гіпсами через 
два дні зробили контрольні знімки 
— переломів немає, і гіпси позніма-
ли. Вовчик, якому дванадцять і яко-
му, як розповідав лікар, вклали від-
ламані зуби на їхнє місце і скрутили 
дротом, зубів не втратив — минув 
рік, але зуби живі, вони не змінили 
кольору й реагують на холодне й га-
ряче. Алілуя!

Кілька років тому я був у відо-
мого пастора. Хорошого, сильного 
пастора. Багато його проповідей є в 
Інтернеті. Я дружив із ним. У нього 
був рак. Пухлина в голові. Ми відві-
дали його буквально за тиждень до 
смерті. Зайшли в дім — і не знаємо, 
що сказати, де стати й де сісти. Зу-
стрічає його дружина і до нас: «Тут 
що, траур? Усміхаймося». Заходимо 
в його кімнату — він лежить на ліж-
ку, не бачить, осліп. Поспілкували-
ся. Він нас обняв, притис до грудей, 
помолився, благословив. Потім спі-
вали псалом про небеса. І він співав 
і наповнювався Духом Святим. 

Як добре, коли ти справжній, ко-
ли ти здатний радіти не тільки тоді, 
коли в тебе все добре, коли попра-
сована сорочка, ти ситий і навколо 
все красиво. Але й тоді, коли ти зна-
єш, що ось-ось помреш, сліпий і тер-
пиш жахливий біль. Благословляю-
чи ім’я Боже, ждеш хвилини, коли 
зустрінешся з Господом у небесах. 

Повернемося до нашого тексту: 
«Краще ходити до дому жалоби…» 
Я хочу звернути вашу увагу на слово 
«краще». У нас своє розуміння цьо-
го слова, своя класифікація того, що 
краще, а що ні. І Соломон якось не 
вміщається в наше розуміння. Він 
говорить парадоксальні речі, з яки-
ми ми не можемо згодитися. До ре-
чі, в Писанні є багато такого, з чим 
нам важко згодитися. 

Наприклад, написано, що кра-
ще бути ображеним. Як важко в це 
вірити й практикувати. Нам краще 
доказати свою правоту, нам краще 
відстояти якусь свою ідею. Але за-
лишитися ображеним складно.

Мойсей у свій час, вирісши в до-
мі фараона, мав усі перспективи 
прожити прекрасне життя принцом 
Єгипту. Але написано, що він захотів 

краще страждати з народом Божим, 
ніж мати тимчасову гріховну насо-
лоду. 

Для того, щоб у нас був правиль-
ний зір, за прикладом Мойсея, я хо-
чу звернути увагу на дві речі. Пер-
ше: потрібно мати віру. Написано: 
«Вірою Мойсей, коли виріс, відрік-
ся зватися сином дочки фараонової. 
Він хотів краще страждати з наро-
дом Божим, аніж мати дочасну грі-
ховну потіху». Саме вірою Мойсей 
зробив таке рішення: це краще, ніж 
те, тому піду цим шляхом. А друге: 
потрібна духовна зрілість. Там на-
писано: «коли виріс». Чуєте, виріс. 
Дуже часто через нашу дитячість ми 
вибираємо будь-що. Ми не можемо 
зрозуміти ні апостола Павла, ні Со-
ломона, ні Мойсея, що значить кра-
ще. Ми не можемо усвідомити, щоб 
так дивитися на життя, як вони, нам 
потрібні віра й зрілість. 

Для нас має бути кращим те, що 
краще для нашої вічної душі. Навіть 
якщо при цьому страждає наш ма-
єток, наші інтереси й, можливо, на-
ше здоров’я. Тому нам потрібно ду-
ховно рости й мати тверду віру. 

Чому мудрому серцю краще в 
домі жалоби, чому йому там ком-
фортніше — і піде саме туди? А то-
му, що серце мудрих шукає користі, 
а не просто хорошого проведення 
часу. І йому комфортно в тому місці, 
яке його протвережує. Йому цікаве 
місце, яке зробить його мудрішим, 
яке додасть його життю ваги, яке 
поможе йому переосмислити якісь 
речі.

Не так давно я був на похоронах 
свого пастора. Ми 20 років були на 
віддалі тисячі кілометрів. Я дуже 
шаную його. Він пішов у вічність у ві-
ці 64 років. Мало яка проповідь так 
повчає, як похорон. Я слухав свід-
чення дітей про нього і розумів, що 
мені потрібно бути кращим бать-
ком, кращим чоловіком, більш сер-
йозним християнином. Коли опи-
няєшся в домі жалоби, життя якось 
зупиняється. Я не закликаю бігати 
по похоронах. Це можна пережити 
інакше. Але все-таки коли ти підхо-
диш до людини, яка відійшла, ди-
вишся на це земне тіло, торкаєшся 
його — щось протвережує тебе. Ти 
розумієш, що життя швидкоплинне, 
ти розумієш, що тебе чекає така ж 
доля. 

Сьогодні є багато заходів та ін-

формації, які допомагають нам бути 
легковажними. Вони відволікають 
нас і спрямовують наші думки в ін-
ший бік, допомагають нам поверх-
нево веселитися й радіти. Рекла-
ма, те, що ти бачиш по телевізору, 
фільми, серіали — все спрямоване 
на те, щоб зробити тебе легковаж-
ною людиною, щоб твоє сприйняття 
життя не було серйозним, щоб твоє 
сприйняття смерті не було серйоз-
ним. Але Слово Боже каже: «Серце 
мудрих у домі жалоби». Вони ідуть 
туди. Чому? Бо хочуть прожити гли-
боке життя. Тому й шукають те міс-
це, де отримають глибоке повчан-
ня, подивляться на життя більш пра-
вильно. 

«Смерть — доля кожної людини. 
І хай живий розмірковує про це». 
Почуйте це й зрозумійте.

Тож зробимо підсумок і деякі 
висновки. Найперше, чому ми вчи-
мося в домі плачу, — страху Божо-
му. У Едемському саду Бог сказав 
Адаму: «…з дерева знання добра 
й зла не їж, бо в день їди твоєї від 
нього ти напевно помреш!» А вони 
їли. Схоже, що не сприймали Божих 
слів всерйоз. За кожен гріх має бу-
ти смерть. Бог не жартує, Бог не грає 
в ігри. І коли ти дивишся на смерть, 
то розумієш, що все серйозно. Це 
вчить тебе страху Божому, благо-
говіти перед Ним. Відходить легко-
важність. Ти починаєш сприймати 
Бога всерйоз. Ти розумієш, що Ісус 
помер за тебе на хресті, але якщо 
ти продовжуєш робити непристой-
ні речі, то може прийти суд Божий у 
твоє життя. Бог нагадує нам ці речі. 
Тому дозволь Духу Святому повести 
тебе прямо зараз у дім жалоби або 
в дім, де приходить тверезість. 

Згадаймо першоапостольську 
церкву. Там усе добре. Діє Дух Свя-



тий, чудеса, хворі встають, сліпі про-
зрівають, люди тисячами приєдну-
ються до церкви. Приходить Ананій 
і гроші приносить. Здається, все до-
бре, слава Богу. Але ще на початках 
Церви Бог учить страху Божому. То-
му Ананій і Сапфіра падають мерт-
ві, бо вирішили обманути Бога, ви-
рішили погратися з Ним в ігри. Нам 
потрібен правильний страх Божий. 
Не гратися в церкву й християнство, 
але шанувати Бога по-справжньому.  

Друге, чому ми вчимося на цьо-
му місці — дорожити часом. Ми ро-
зуміємо, що життя швидко прохо-
дить, що не вічні на цій землі. Про-
бачте за таке несвяткове послання: 
але, друже, одного разу ти помреш. 
Цінуй час! Не витрачай його на 
будь-що, не займайся дурницями, 
роби діло Боже, роби те, до чого Бог 
покликав тебе.

Третє, чому ми вчимося — ці-
нувати своїх близьких. Я сидів біля 
гробу свого пастора й думав: «Я ба-
чив його місяць тому й поспіхом із 
ним поспілкувався. Господи, як би 
хотілося відмотати час назад, сісти з 
ним, попити чаю й сказати йому ба-
гато-багато добрих слів.  Сказати, що 
він цінний для мене, що його при-
клад важливий для мене, бо я цього 
йому не казав». Тоді я підійшов до 
своїх батьків і по-особливому їх об-
няв. Дорожіть близькими. Подзво-
ніть до тата чи мами сьогодні ж, го-
воріть багато добрих слів тим, хто 
поряд із вами. Говоріть багато до-
брих слів тим, хто служить вам, хто 
вкладає у вас життя своє. Це можуть 
бути батьки чи служителі, ті, хто по-
ряд з вами. Живімо сьогодні, квіти 
даруймо сьогодні, а не носімо на 
могили. Цінуймо один одного. Жит-

тя дуже швидко промине — і стільки 
добрих слів залишаться не сказани-
ми. Буде дуже сумно. 

І третє: будь завжди готовий до 
зустрічі з Богом. У домі жалоби ми 
згадуємо, що одного разу станемо 
перед Ним. Складність у тому, що 
не знаємо, коли це буде. У 34 чи 58 
— не знаємо. Тому не шукаймо ви-
нних: церква заважає, той чи інший, 
те чи інше не так, натерло мозоль. 
Сьогодні служімо Господу. Кожен 
день бережімо своє серце, слідкуй-
мо за своєю ногою, за своїми слова-
ми й думками. Щоб тоді, коли рап-
том, без попередження, обірветься 
життя й ми постанемо перед Богом, 
— раділи, а не думали, куди схова-
тися. 

Павло ФЕДОРУК 

7 грудня 2019 року перестало би-
тися серце ще одного героя віри мо-
го покоління — німецького служите-
ля Рейнхарда Боннке.

П’ятидесятницький євангеліст, 
засновник міжнародної місії «Хрис-
тос для всіх народів» (Christ for all 
Nations, CfaN), який розпочав місію 
в Африці в 1967 році, відійшов у ві-
чність у віці 79 років, про що його 
рідні написали так: «Сумуючи, сім’я 
Боннке оголошує про смерть свого 
улюбленого чоловіка, батька та ді-

льорові буклети з фотографіями, на 
яких полум’яний проповідник із Бі-
блією в руках проповідує сотням ти-
сяч чорношкірих африканців!

«Божий комбайн» — саме 
так хтось із журналістів назвав 
п’ятидесятницького благовісника за 
грандіозний вплив, який мало йо-
го служіння на мільйони людей по 
всьому світу (особливо на африкан-
ському континенті). І це прізвисько 
закріпилося за Боннке назавжди. 
Кажуть, що близько 76 мільйонів 

«Божий комбайн» заїхав на 
Небесну парковку

людей прийняли рішення доручити 
свою долю Ісусу Христу завдяки йо-
го вогненним проповідям.

Перші книги служителя («Єванге-
лізація вогнем: палайте почуттям до 
втрачених», «Могутні прояви. Дари 
і сила Святого Духа» та ін.) форму-
вали мій юначий світогляд. Я дивив-
ся на нього й хотів так само сильно 
проповідувати і з такою ж ревністю 
служити.

Тепер ми всі кажемо: «До зустрі-
чі, дорогий брате, і дякуємо за висо-
кий приклад віри та посвячення!»

Богдан ГАЛЮК

да — євангеліста Рейнхарда 
Боннке. 7 грудня 2019 року 
він мирно помер, оточений 
рідними. Останні 60 років 
він проповідував Євангелію 
Ісуса по всьому світу. Ми дя-
куємо вам від нашої родини 
за вашу любов та непохит-
ну підтримку, яка дала йому 
змогу проповідувати бага-
тьом людям послання спа-
сіння». Сім’я Боннке просить 
не надсилати квітів на похо-
рон, а замість цього зробити 
пожертвування для спасіння 
народів Африки.

Не можу описати сло-
вами той трепет, із яким у 
дитинстві я переглядав ко-

Київ, 1992 р.



Навчання пастора має включа-
ти в себе щонайменше три елемен-
ти, про які пише Павло Тимофію 
(див. 1Тим.4:12-16): благочестивий 
характер (якою має бути люди-
на), знання Біблії (що він повинен 
знати) і навички служіння (на що 
він має бути здатний). Перш ніж 
розпочати офіційно виконувати 
обов’язки пастора, людина пови-
нна досягти певного рівня розвитку 
по кожному з цих трьох параметрів 
і ревно прагнути до подальшого 
зростання в міру служіння.

Благочестивий характер
У Першому посланні до Тимо-

фія, 4:7, апостол Павло велить Тим-
офію «вправляти себе в благочес-
ті»… Прекрасне знання Біблії і на-
явність навичок служителя — ще 
не найголовніше для людини, яка 
прагне стати пастором. Писання на-
дає першорядного значення благо-
честивому характеру (див. 1Тим.3; 
Тит.1). Саме з благочестя почина-
ється підготовка до цього високого 
й святого покликання. Починати з 
чогось іншого означає спиратися на 
природні таланти або особливості 
особистості, а пастир Божого стада 
повинен спиратися на зовсім інше 
джерело сили. Справді духовний 
керівник зобов’язаний реагувати 

на імпульси Святого Духа, тоді він 
відкриє для себе скарби Слова, за-
палиться вогнем пристрасті й стане 
проникливим…

Благочестивий характер як мета
Говорячи про рукопокладення 

молодого пастора, шотландський 
служитель Роберт Мюррей Мак-
чейн зауважив: «Не забувайте про 
внутрішню культуру людини — я 
маю на увазі серце. Кавалерист як 
зіницю ока береже свою шаблю, 
стежить, щоб вона не затупилась, 
акуратно відчищає кожну плямочку. 
Пам’ятайте: ви — меч Божий, Йо-
го зброя — я довіряю Йому вибра-
ну посудину, щоб вона носила Його 
ім’я. Успіх значною мірою залежить 
від чистоти й досконалості інстру-
менту. Ніякі великі таланти Бог не 
благословляє так, як наслідування 
Христа. Святий служитель — найпо-
тужніша зброя в руці Божій».

У чому проявляється 
благочестивий характер

Зростання у вірі має проявлятися 
в таких сферах:

1. Моральність (див. 1Тим.3:2-
3). Основа благочестя в усіх сферах 
життя — особисті моральні норми. 
Керівник повинен виховувати свої 
почуття й учитися розпізнавати до-

бро й зло, дисциплінуючи себе й по-
стійно тренуючись у гімнастичному 
залі життя (див. Євр.5:14).

2. Сімейне життя (див. 1Тим.3:4-
5). Майбутній служитель повинен 
дотримуватися дуже суворих мо-
ральних норм у власній родині. Він 
зобов’язаний приділяти велику ува-
гу своїм стосункам із дружиною і 
робити все, щоб «любов’ю її насо-
лоджуватися постійно» (Пр.5:19). 
Виховати віруючих синів і дочок та-
кож дуже важливо. Віддаючи себе 
служінню, пастор часто менше ча-
су проводить зі своїми дітьми, але 
обов’язково треба виховувати їх «в 
напоминанні й остереженні Божо-
му» (Еф.6:4).

3. Зрілість (див. 1Тим.3:6). Зрі-
лість не є даром, із яким народжу-
ються. Ні, людина знаходить її по-
ступово, застосовуючи принципи 
Слова у своєму щоденному житті.

4. Репутація (див. 1Тим.3:7-8). 
Зрілості вчаться в школі життя, а ре-
путацію людині допомагають зна-
йти благочестиве життя, сімейне 
життя й зрілість.

Шлях до благочестивого 
характеру

Розпочати виховання слід із чи-
тання Слова й роздумів над ним. 
Людина може насичуватися цими 

Виховання
 пастора



заповідями Божими: «Слово Хрис-
тове нехай пробуває в вас рясно» 
(Кол.3:16). Є й інші книги, які мо-
жуть стимулювати ваше зростання 
в благочесті... Спілкування з інши-
ми благочестивими людьми й ду-
ховними наставниками теж може 
сприяти зростанню, духовній відпо-
відальності й зрілості. «Як гострить 
залізо залізо, так гострить людина 
лице свого друга» (Пр.27:17). На-
віть читання життєписів людей, яких 
Бог використав для здійснення Сво-
го задуму, виховує людину й допо-
магає їй побачити, як діє Бог у житті 
окремої людини й церкви взагалі.

Знання Біблії
Знання Біблії — невід’ємна  час-

тина процесу підготовки. Без цьо-
го людина не може виховати в со-
бі благочестивий характер, а тому 
й не може ефективно служити ін-
шим. Sola Scriptura (тільки Писання) 
і sola fide (тільки віра) — принципи, 
що зв'язують воєдино блоки, з яких 
будується служіння… Жоден рух не 
зможе вплинути на суспільство, як-
що його вожді неосвічені або по-
стійно ставлять під сумнів достовір-
ність і можливість практичного за-
стосування своїх основоположних 
документів. 

Знання Біблії як мета
Знання Біблії здобувається не 

для того, щоб тебе оцінили або да-
ли тобі вчений ступінь... Щоб отри-
мати знання Біблії й богословську 
мотивацію, потрібно перш за все 
керуватися бажанням особисто піз-
нати Бога (див. Фил.3:8-10)… З цього 
бажання відповідно виникає праг-
нення точно донести Слово Істини 
(див. 2Тим.2:15), вправно володіти 
гострим мечем Слова (див. Еф.6:17; 
Євр.4:12) і відтак виконувати основи 
вчення Біблії, які колись раз і наза-
вжди були дані святим (див. Юд.3).

Сфери знання Біблії
Для того, щоб досягти намічених 

цілей, вкрай потрібні три важли-
ві моменти: здатність до засвоєння 
мов оригіналу, тверді богословські 
позиції, вироблені в ході екзегетич-
них зусиль, і знайомство з богослов-
ською спадщиною авторів минулого 
й сучасності.

Щодо лінгвістичних здібностей, 

то першим і найважливішим кро-
ком у цьому напрямку є володіння 
основами мов, якими натхненні Ду-
хом автори писали свої твори (див. 
2Петр.1:21). Оскільки будь-який пе-
реклад — це певною мірою тлума-
чення, кожен вихователь пасторів 
має знати хоча б основи давньо-
грецької та давньоєврейської мов... 
Знання мов оригіналу не гарантує 
точності, але сприяє їй.

Щодо богословської позиції, то 
саме богослов’я — це те, що ми ді-
знаємося про Бога через Його од-
кровення, перш за все в Писанні 
(особливе одкровення), а також — 
у творенні (загальне одкровення). 
Відповідна богословська перспек-
тива, тобто фільтр, через який бого-
слов пропускає все, що чує й читає, 
складається з трьох компонентів: іс-
торичного, біблійного й систематич-
ного богослов’я.

Історичне богослов’я містить ду-
же цінні відомості про проблеми, 
суперечки, собори й символи віри 
в церковній історії. Воно показує, 
як учення Письма формулювалося 
й оформлялося в догматах, симво-
лах віри й сповіданнях. Ми дізна-
ємося про постійну внутрішню бо-
ротьбу церкви з помилками та єре-
сями, у результаті якої формувалися 
всі важливі постулати. «Немає нічо-
го нового під сонцем» (Екл.1:9) — і 
античні єресі періодично спливають 
під виглядом новинок, тому знання 
історичного богослов’я допомагає 
орієнтуватися і в поточній ситуації, 
не дозволяючи нам потрапити в ста-
ру пастку...

Біблійне богослов’я, у вузькому 
розумінні, дає учневі основні зна-
ння про кожного з авторів Біблії, про 
кожну її книгу або групу книг. Якіс-
не навчання має включати в себе 
ці моменти, щоб з окремих частин 
складалася цілісна картина.

Систематичне богослов’я збирає 
воєдино всі фрагменти і об’єднує 
їх. Воно випливає з біблійного й іс-
торичного і постійно підживлю-
ється, перевіряється й коригуєть-
ся на підставі тлумачень біблійного 
богослов’я. Це — упорядкований 
огляд або список важливих тем бі-
блійного богослов’я, складений так, 
щоб не порушувати контексту окре-
мих частин... 

Не можна недооцінювати важ-

ливості послідовних і гармонійних 
богословських поглядів. Писання 
натхненне Богом, і в ньому ціле не 
може суперечити частинам. Ви по-
винні мати цілісне уявлення про іс-
тину, не забуваючи окремих її еле-
ментів. Проповідь про конкретні ре-
чі звучить виразніше й зрозуміліше, 
коли ясно показана їхня роль у за-
гальній схемі.

Інший важливий бік підготовки 
пастора — ознайомлення з літера-
турою, з широким рядом книг і авто-
рів, і вміння оцінювати цю літерату-
ру. Вивчення праць провідних хрис-
тиянських керівників, мислителів і 
письменників, створених протягом 
усієї історії церкви, дозволить сту-
денту ознайомитися з їхніми герме-
невтичними й богословськими пе-
редумовами. Потрібно обов’язково 
стежити і за сучасною літературою 
— тією безліччю книг, газет і жур-
налів, ознайомлення з якими також 
важливе. Це знання допоможе вам 
заощадити час і краще зрозуміти 
кожного автора під час читання йо-
го праць.

Шлях до знання Біблії
Багато хто намагається навчати 

пасторів заочно або у вільній обста-
новці, а не на академічних аудитор-
них заняттях... Спроби скоротити й 
полегшити процес навчання неми-
нуче негативно позначаються на за-
своєнні матеріалу й продуктивнос-
ті. Благочестя й пасторські навички 
теоретично можна здобути будь-де, 
але не так-то просто отримати гарну 
освіту. Якщо вам випала така мож-
ливість, не пропустіть її.

Навички служителя
Ефективна підготовка — це не 

тільки заняття в класі, але й практи-
ка, без якої більшість студентів без-
порадно борсається, коли справа 
доходить до служіння.

Що таке навички служителя? Їх 
можна поділити на чотири осно-
вні групи. Підготовлений пастор — 
це людина, яка, крім того, що має 
благочестивий характер і відповід-
ні біблійні й богословські знання, 
уміє керувати людьми силою пере-
конання, авторитетно вчити, при-
страсно проповідувати й уважно пі-
клуватися про паству.

Щодо керівництва силою пере-



конання, то компетентний керівник 
має тверді переконання, основані 
на Біблії, що є абсолютно неодмін-
ною рисою для ефективного слу-
жіння. У Посланні до Тита, 1:9, на-
писано, що єпископ повинен «ма-
ти силу навчати в здоровій науці, і 
переконувати противних». Духовна 
переконаність, властива сильному 
вождю, виникає не на порожньому 
місці; вона формується під впливом 
Слова Божого за допомогою Святого 
Духа. Переконаність, у свою чергу, 
породжує дисциплінованість, про-
никливість і відвагу, вкрай потрібну 
для виконання завдання. Тверда ві-
ра в Слово Боже й непохитне при-
йняття його істин — ось ті підстави, 
на яких лежить така переконаність, 
що людина готова й померти за свої 
ідеали.

Авторитетність навчання випли-
ває з того факту, що проповідник ви-
конує доручення Бога й зодягнений 
Його авторитетом... Завершуючи 
розповідь про Нагірну проповідь Іс-
уса, Матвій підсумовує: «І коли Ісус 
закінчив ці слова, то народ дивував-
ся з науки Його, бо навчав їх, як мож-
новладний, а не як книжники і фари-
сеї» (Мт.7:28-29)…

Важливо, щоб цей авторитет не 
був заснований на зарозумілості. 
Влада наставника ґрунтується тільки 
на знанні й розумінні Слова Божого.

Наша влада обґрунтована. По-
перше, ви повинні знати, як стави-
теся до Біблії. Якщо ви не впевне-
ні, що вона — Слово Боже, у вас не-
має влади. Ви повинні знати, про 
що йдеться в Слові Божому. Якщо 
ви не впевнені в його значенні, то у 
вас немає влади. Ви повинні нама-
гатися передати ці знання правиль-
но, бажаючи, щоб й інші знали Його 
Слово. Нарешті, ви повинні турбува-
тися про те, як люди відгукнуться на 
Його Слово.

Відданий служитель учить сміли-
во, проголошує Слово Боже і дозво-
ляє йому робити свою справу.

Щоб проповідувати з пристрас-
тю, треба близько до серця прийма-
ти зміст проповіді. Сам проповідник 
зобов'язаний із ентузіазмом стави-
тися до того, чого він навчає інших. 
Зміст проповіді має виходити із са-
мого серця служителя, він повинен 
прагнути розділити з іншими своє 
хвилювання…

Щодо турботи про паству, то час-
то люди помилково вважають пас-
тора «начальником» церкви. Так, 
його становище вимагає прийнят-
тя рішень, які можуть вплинути на 
інших, але біблійний пастор — це 
пастух, а не монарх. Ключ до ефек-
тивного пасторства — служіння, і 
про це ясно говорить апостол Пав-
ло: «Благаємо ж, браття, ми вас, ша-
нуйте тих, що працюють між вами, 
і в вас старшинують у Господі, і на-
вчають вас вони, і в великій любові 
їх майте за їхню працю» (1Сол.5:12-
13). 

Дбайливий пастор постійно сте-
жить за стадом і охороняйте його... 

Дбайливий пастор вміє вести 
своє стадо до зелених пасовищ і 
спокійних вод...

Дбайливий пастир вміє забез-
печувати добробут свого стада. Він 

приділяє вівцям час, щоб знати, чо-
го вони потребують...

Істинний керівник думає про 
благополуччя інших, а не про влас-
ні зручність і престиж. Він проявляє 
симпатію і турботу до тих, хто вві-
рений йому, він уважний до їхніх 
проблем, труднощів і тривог, але це 
симпатія, яка підтримує й зміцнює, 
а не та, що розм’якшує й ослаблює...

Дбайливий пастор любить своїх 
овець. Він прив’язаний до них...

Граючи роль турботливого на-
ставника без любові, ви будете ли-
цемірити. Любов і тільки любов 
з’єднує все воєдино. «А над усім 
тим зодягніться в любов, що вона 
союз досконалости!» (Кол.3:14).

З книги «Повернення до
 пасторського служіння» 

Джона Макартура

«Як знайти баланс між сім’єю і служінням?» — вечір 
для подружжів провели в церкві Івано-Франківська

Вечір для молодих сімей  на тему «Як знайти баланс між сім’єю і слу-
жінням?» організували 20 жовтня 2019 року в церкві ХВЄ м. Івано-Фран-
ківська.

Своїм досвідом і роздумами ділився запрошений гість — пастор церк-
ви з м. Хмельницький Олександр Савчук. Проповідник наголошував на то-
му, що християнин, який поринає «з головою в служіння», не дбаючи про 
сім’ю, названий апостолом Павлом «гіршим за невірного». Але й застері-
гав від стану тотального розчинення в сім’ї, коли не йдемо на богослужін-
ня ввечері, бо «не встигнемо покупати дитинку, яка має рано лягти спа-
ти». «Дбаючи про сім’ю, пам’ятаймо, Хто нам її подарував», — підсумував 
Олександр, закликаючи відгукуватися на Божий поклик у служінні.

Вечір був розділений на три частини: романтична вечеря, семінар 
Олександра Савчука та ток-шоу, яке модерував Богдан Галюк, в якому пас-
тори місцевої церкви відверто ділилися помилками сімейного життя.

Висновки третьої частини варто  подати окремо.
— Проведення вечорів за комп’ютерними іграми створює емоційну 

прірву між чоловіком і дружиною.
— Вимагаючи від чоловіка/дружини виконувати його/її обов’язки, 

пам’ятаймо про потребу емоційного вкладу в романтичні стосунки.
— Відверте дружнє спілкування — профілактика 90% потенційних кон-

фліктів.
— Якщо вагітна дружина з маленькими дітьми благословляє чоловіка 

на тривале служіння в іншому місті/країні, то варто йому ввімкнути здо-
ровий глузд і залишитися вдома, бо більше ніхто, крім нього, не зможе 
послужити сім’ї як чоловік і тато.

— Маніпуляція чоловіком за допомогою відмови від інтимних стосун-
ків — це антибіблійний тип комунікації в сім’ї.

 — Як християни, ми маємо бути світлом для наших дітей: як мінімум, 
не забувати забрати їх із садочка, перевіряти машину, чи не спить у ній ди-
тина, перед тим як вийти з неї, замкнути хату на ніч і т. ін.

Марічка ГАЛЮК



— Де виникло служіння CV 
Outreach і яка його мета?

— Було б правильніше сказати, 
що це служіння — один із напрямків 
роботи нашої організації, яка нази-
вається Christian Vision («Християн-
ське бачення»). Вона організована 
англійським лордом Бобом Едміс-
тоном, який і дотепер діючий лорд 
Англії. 

Наше глобальне бачення — охо-
пити Євангелією мільярд людей у 
всьому світі. Проект CV Outreach ви-
ник кілька років тому, і суть цього 
проекту — спрямовувати в місцеві 
церкви людей, які написали нам че-
рез Інтернет, ми направляємо лю-
дей відповідно до локації церкви. 
Наша система може визначати, звід-
ки людина написала, і якщо в нашій 
базі є церква, яка подала заявку на 
готовність приймати таких людей, 
система автоматично спрямовує цю 
заявку в ту громаду. І представник 
церкви, отримуючи відповідне по-
відомлення, знає, що людина, яка 
йому написала, — житель його міс-
та. Він може листуватися з цією лю-
диною й запросити у свою церкву. 
Або навіть просто домовитися про 
зустріч, випити з нею кави, поспіл-
куватися — і потім привести її до по-
каяння. 

Отож, основна мета — спаса-
ти людей, торкатися їхніх сердець 
Євангелією й спрямовувати їх у міс-
цеві церкви за допомогою Інтерне-
ту.

Інтернет-служіння 
як складова 

сучасної 
євангелізації

Уже кілька років в Україні активно розвивається інтернет-служіння CV 
Outreach. Про те, у чому його суть, що воно має на меті, як розвивається в 
Україні, розповідає його представник пастор Юрій Кавун. 

— Як і чому ви долучилися до 
цього служіння, і яка ваша роль у 
ньому?

— У цій організації я працюю 
вже понад десять років і задіяний в 
інтернет-євангелізації. Безпосеред-
ньо сьогодні моя відповідальність у 
тому, щоб налагодити комунікацію 
зі служителями — єпископами, пас-
торами церков,  будувати стосунки 
на рівні служителів, щоб потім долу-
чати представників церкви, які захо-
тіли приєднатися до цього служіння, 
у наш проект.

До цього служіння долучився то-
му, що було бажання вкласти себе, 
частину свого часу в те, щоб люди 
отримували спасіння. Це мотивує й 
тішить мене.

— Розкажіть, у чому полягає 
суть цього проекту і як він реалізо-
вується в Україні?

— В Інтернеті ми поширюємо 
євангелізаційні матеріали — плати-
мо за рекламу, щоб мати змогу по-
ширювати їх у соціальних мережах. 
У коротких відео-роликах, порушу-
ючи різні важливі питання, ми в кін-
ці розміщаємо звернення: «Якщо 
ви маєте проблеми, питання, напи-
шіть нам…» І люди пишуть. Їхні лис-
ти спрямовуються, як я уже розпові-
дав, у місцеві церкви, де з ними ма-
ють змогу працювати місцеві хрис-
тияни.

В Україні вже вибудувана мере-
жа церков, тобто відповідна база, 

яка постійно зростає. Тож чим біль-
ше церков буде в цій базі, тим біль-
ше можливостей ми матимемо, щоб 
спрямувати людину туди, де вона 
зможе пізнати істину. Чим густішою 
буде мережа, тим меншою буде від-
стань від людини, яка звернулася з 
запитанням чи потребою до служи-
теля, який може підтримати й при-
вести в церкву. 

Ми звершили багато поїздок для 
того, щоб презентувати цей проект 
і заохотити людей долучитися до 
євангелізму в Інтернеті. Тепер подо-
рожуємо рідше, бо вже багато цер-
ков додано, а натомість удоскона-
люємо роботу, покращуємо якість 
контенту (контент — інформаційне 
наповнення сайту — прим. ред.) і 
взаємодії.

— Чи ви бачите результати ро-
боти в цьому напрямку? Що хотіли 
б більш удосконалити?

— Звичайно, результати ми ба-
чимо. З різних церков нам надхо-
дять свідчення, як люди приходять 
на їхні служіння, каються. Взагалі, 
за роки євангелізації через Інтер-



нет тисячі людей прийняли Христа 
у своє серце. І ми спрямовуємо їх у 
місцеві церкви. Це мотивує нас.

З одного боку, наша система тех-
нічна. Тому ми постійно працюємо 
над технічним удосконаленням ці-
єї системи. З іншого боку, ми хотіли 
б удосконалити систему прийняття 
людей — тобто передавати церк-
вам інформацію, що важливо вчас-
но відповідати людям, які написали, 
бо коли минає багато часу, тиждень 
чи два, це прохання часто втрачає 
свою актуальність, оскільки людина 
переключається на щось інше. То-
му ми просимо представників цер-
ков бути дуже уважними до цього й 
вчасно відповідати людям.

— Як можна стати учасником 
цього служіння, і які обов’язки 
отримає той, хто захоче працювати 
у цьому напрямку?

— Учасником цього служіння 
можна стати, заповнивши заявку 
відповідної форми на сайті нашого 
служіння або за посиланням, яке ми 
можемо надіслати. Ця заявка потра-
пляє у нашу систему, ми зв’язуємося 
з цією людиною, просимо рекомен-
дацію пастора, надсилаємо людині 
відповідний навчальний матеріал. 
Після того, як людина ознайомлю-
ється з цим матеріалом, ми даємо їй 
невеличке завдання, яке допомагає 
нам зрозуміти, що матеріал засво-
єно. І після цього ми відправляємо 
представнику церкви листи від неві-
руючих людей. Звісно, ми просимо 
цих людей відповідально ставити-
ся до служіння, вчасно реагувати на 
надіслані запитання.

— Чи проводяться зустрічі, спіл-
кування чи навчання тих людей, 
які працюють разом із вами?

— Так, звичайно, ми навчаємо 
наших волонтерів із церков різни-
ми методами. Щомісяця надсилає-
мо їм навчальні матеріали, де роз-
повідаємо, як листуватися з різними 
категоріями людей, особливо про-
блемними. Навчаємо, як мислити 
правильно, даємо поради — душе-
опікунські та психологічні, на осно-
ві Біблії, як служити людям, як їх чу-
ти, як розуміти. Також ми збираємо 
наших волонтерів на конференції, 
проводимо цікаві зустрічі, де викла-
даємо різні теми, актуальні й прак-

тичні для їхнього служіння, щоб во-
ни могли зростати в цьому служінні.

— Розкажіть про команду одно-
думців, які разом з вами реалізову-
ють цей проект?

— Наша команда складається з 
різних відділів. У нас є відділ, який 
створює відеоконтент — режисе-
ри, монтажери, оператори та інші. Є 
відділ маркетингу, який поширює ці 
матеріали по всьому Інтернету. Пе-
реважно у соцмережах. Вони рекла-
мують наш контент і роблять все, 
щоб, згідно з маркетинговим пла-
ном, наші меседжі потрапляли са-
ме до тих людей, яким це потрібно. 
Наша публіка — переважно молоді 
люди віком від 16 до 30 років. І тре-
тя команда — та, у якій працюю я, 
команда ком’юніті (ком’юніті — це 
група людей з близькими інтереса-
ми, які спілкуються через Інтернет з 
метою вирішення спільних питань, 
обміну інформацією —прим. ред.) . 
Ми забезпечуємо зв’язок з церква-
ми, з представниками, з волонтера-
ми, служителями й т. ін.

— Як ви готуєте контент для пе-
регляду? На які категорії орієнтує-
теся? Які вимоги ставите до матері-
алів, які пропонуєте глядачам?

— Переважно у кожному нашо-
му матеріалі є посил, який доно-
ситься до людини, що Христос мо-
же змінити її життя, що є Бог, Який 
може вплинути на її життя. Це мо-
лодіжний контент — відеоматеріа-
ли, які орієнтуються переважно на 
активну молодь, яка хоче досягати 
успіху в житті. Також намагаємося 
підготувати матеріали для людей, 
яким важко, які шукають відповідей 
і потребують підбадьорення. Це мо-
жуть бути матеріали для дівчат, які 
завагітніли й хочуть зробити аборт. 
Підтримка для тих, хто вважає се-
бе некрасивим, нецінним. Тобто ми 
оцінюємо суспільні проблеми моло-

ді й намагаємося створити ролики, 
які порушують цю проблему, допо-
магають людині її осмислити й зро-
зуміти, що Бог може допомогти в 
цій проблемі. 

Звичайно, вимоги до контен-
ту досить високі. У нас високоякіс-
на апаратура, наші працівники, пе-
ред тим, як влаштуватися на робо-
ту, проходять тестування. Тому наші 
матеріали належного рівня, і ми ра-
діємо, що так все виходить.

Наш контент спрямований пере-
важно на невіруючих людей, щоб 
дати їм відповіді на їхні запитання. 
Разом із тим ми готуємо мотива-
ційні відеоматеріали, наприклад, 
інтерв’ю з лідерами церков, яким 
ставимо питання на різні життєві те-
ми. І цим контентом ми мотивуємо 
християн бути активними, думати, 
що вони роблять, чи вони досяга-
ють цілі в житті, чи виконують голо-
вну місію Церкви — приводити лю-
дей до спасіння. Так ми мотивуємо 
Церкву бути активною у благовісті.

— Що ви могли б порадити лю-
дям, які працюють над християн-
ським контентом?

— Хочу зауважити, що в кожно-
му контенті одразу ж відчуваєть-
ся духовність людини, яка над ним 
працювала, чим вона живе, що для 
неї пріоритетне. Тобто контент пе-
редає суть того, що в серці людини. 
Тому перш ніж працювати над цим, 
треба щиро полюбити Бога, горіти 
тим, щоб виконати Його волю. Лю-
бити молитву й щире спілкування з 
Богом. Це основа. І, звісно, зростати 
професійно. Також важливо розумі-
ти цільову аудиторію, для якої цей 
контент випускається. 



— Здорове харчування для ду-
ха, яке воно? Окресліть основні 
критерії. 

— Здорове харчування для ду-
ха — це передусім близькі стосун-
ки з Богом. І, звичайно, Боже Сло-
во — пошук Бога через Писання. Це 
стержень, який має бути в кожного 
християнина. Є також багато цікавої 
християнської літератури — здоро-
вої, потужної. І нині її з’являється де-
далі більше. Але, як говорить Слово 
Боже, дуже важливо обирати ті кни-
ги, які відповідають Божому Слову 
— це головний критерій для відбо-
ру матеріалів, від яких буде збуду-
вання.

Я б рекомендував читати чи пе-
реглядати матеріали, які мотивують 
до руху вперед, до вдосконалення, 
до того, щоб зайняти активну пози-
цію в церкві — виконувати волю Бо-
жу, Його місію у своєму житті. Я ду-
маю, що таке харчування для духа 
буде дуже корисне й поживне.

— Інтернет — це бездонне дже-
рело інформації, і, на жаль, не за-
вжди правильної та корисної. Як ви 
для себе визначаєте межі? Що ра-
дите своїм дітям і могли б поради-
ти іншим людям з приводу цього?

— Якщо говорити буквально, то 
ми можемо тягнути до рота все, що 
бачимо. Так роблять часто діти, які 
не розуміють, що цього не слід ро-
бити. Ми ж обираємо, що нам їс-
ти, щоб це не завдало школи нашо-
му тілу. Переконаний, що таким же 
принципом ми повинні керуватися, 
розмежовуючи корисне від шкідли-
вого в Інтернеті. Я просто не дивлю-
ся того, що мені не корисне. Крите-
рії відбору ті самі, що й для книг чи 
інших матеріалів. 

Я дивлюся те, що мені потрібне, 
те, що мене наближає до Бога й бу-
дує. Від решти буквально відвертаю 
свої очі. Щоб допомогти дітям об-
рати корисне, я розповідаю їм про 
те, що може зруйнувати їх, а що збу-

дувати. Тобто я працюю не над тим, 
щоб вказувати: це можна, а це — ні. 
Я формую їхні цінності й світогляд, 
на основі якого вони, вірю, зроблять 
правильний вибір. Хоча, звісно, як-
що бачу щось невідповідне, то за-
стерігаю.

— Великий об’єм легкодоступ-
ної інформації відволікає людей, 
робить їх поверхневими й неглибо-
кими, що часто стоїть на заваді по-
будові близьких стосунків із Богом 
та іншими людьми. Як не допусти-
ти цього? Як ви розставляєте пріо-
ритети? Поділіться, якщо можна, 
власним досвідом як людини, якій 
вдається поєднувати роботу в Ін-
тернеті зі служінням у церкві, про-
веденням різних семінарів у інших 
церквах і побудові стосунків у сім’ї. 

— Насправді, це глибоке й про-
блемне питання в наш час — як зна-
йти баланс. У моєму житті постійна 
боротьба: я намагаюся виборювати 
час, щоб молитися, мати якісний час 
стосунків із Богом, а також для того, 
щоб мати певний час для стосунків 
із близькими мені людьми. 

Варто зауважити, що життя лю-
дини в різні періоди протікає по-
різному. Іноді багато часу забира-
ють поїздки. І менше часу вділяєш 
для сім’ї. Потім, коли повертаєшся, 
більше часу проводиш із сім’єю, але 
менше в служінні. Якось так балан-
сую. 

Але стосунки з Богом — молитва, 
пошук Бога — у мене завжди пріо-
ритетні, тому я іноді можу відклада-
ти певні справи, іноді виділяю цілий 
день — беру відпустку чи викорис-
товую свій вихідний день, щоб зупи-
нитися й шукати Бога, роздумувати 
над Його Словом, щоб будувати се-
бе духовно.

Глибина людини залежить від її 
цінностей і пріоритетів. Якщо для 
мене важливо поїсти, то я все одно 
зроблю це — раніше чи пізніше, то-
му що знаю: коли не їстиму, то зали-
шуся без сил і з часом можу навіть 
померти. Тож якщо я розумію, що 
коли не молитися і тривалий час за-
лишатися без стосунків із Богом — 
це руйнує, то вибудовую свої пріо-
ритети, відштовхуючись від того, що 
найголовніше. 

У поїздках і відрядженнях мен-
ше часу залишається для глибоко-

го спілкування з Богом, там я біль-
ше віддаю те, що накопичив раніше. 
Тому, повернувшись додому, нама-
гаюся надолужити втрачене й знову 
поповнюю свої запаси. 

Це завжди боротьба. Ідеальних 
людей не існує, і я не вважаю себе 
ідеальним — таким, у кого на все 
вистачає часу. Звісно, як і всім, ме-
ні його бракує. Але слід правильно 
ставити пріоритети і визначати, на 
що саме ми повинні витратити ті 
дні, які в нас є. Тому, звичайно, дру-
горядні для мене перегляди філь-
мів, якісь розважальні моменти. Я 
завжди в цьому себе обмежую. За-
звичай, моє життя — це служіння 
або спілкування з близькими. 

Існує такий формальний поділ, 
що на першому місці — Бог, на дру-
гому — сім’я, а на третьому — церк-
ва. Я думаю, що не можна нумеру-
вати так. Звичайно, Бог — переду-
сім, це однозначно. А от щодо сім’ї, 
роботи та служіння ми повинні на-
вчитися маневрувати, щоб, вділяю-
чи увагу одному, не втратити іншо-
го. Чому кажу «маневрувати»? Тому 
що в житті не може бути чіткого й 
непорушного графіку, який окрес-
лює межі нашого часу. Тож ми по-
винні навчитися маневрувати: іноді 
вділяти більше часу одному, а іноді 
— іншому. Так можна досягти того, 
щоб не страждало ні одне, ні інше. 
Але, звісно, все повинно відбувати-
ся у контексті любові до Бога й сто-
сунків із Ним, бо саме від цього по-
ходить успіх і в сім’ї, і в служінні, і на 
роботі.

Розмовляла 
Ольга МІЦЕВСЬКА



27 вересня 2019 року переста-
ло битися серце одного з найтала-
новитіших євангельських вчителів 
у слов‘янському світі нашого поко-
ління — Анатолія Івановича Клінов-
ського.

Він помер внаслідок важкої хво-
роби, з якою боровся останні кілька 
місяців.

Анатолій Кліновський народився 
25 жовтня 1952 року на Житомир-
щині й прожив достойно 66 років у 
м. Бориславі (Львівщина), залишив-
ши помітний слід у серцях людей за-
вдяки Божій мудрості, що була в йо-
го проповідях, семінарах і бесідах.

Анатолій Іванович також багато 
років служив пастором церкви ХВЄ 
м. Борислава, а ще викладачем бо-
гословських дисциплін у вищих за-
кладах духовної освіти братства.

Він очолював Відділ освіти Укра-
їнської Церкви Християн Віри Єван-
гельської (2000-2010 рр.). Служи-
тель був ініціатором започаткуван-
ня магістерської та докторської про-
грам в УЦХВЄ — і назавжди ввійшов 
в історію євангельської Церкви.

Як тільки новина про його смерть 
стала відома громадськості, тисячі 
людей висловили співчуття родині 
покійного.

Попередник Анатолія Івановича 
на ниві євангельської освіти Віктор 
Шевчук написав: «Анатолій Івано-
вич, як один із засновників біблійної 
освіти в нашому братстві, вніс вели-
кий вклад у створення й розвиток 

біблійних навчальних закладів, а 
також у підготовку багатьох служи-
телів. Найщиріші співчуття рідним, 
друзям і всім причетним до освіти».

Наступник Анатолія Кліновсько-
го  Віктор Вознюк теж відзначив 
вагомий вклад учителя в розви-
ток церковної та академічної освіти 
братства: «Після того, як він вико-
нав важливу місію, Господь покли-
кав його, як дозріле зерно, до своїх 
Осель».

Ще в роки мого студентства, ко-
ли найвищим науковим ступенем, 
на який можна було розраховувати 
в системі вищої освіти УЦХВЄ, був 
«бакалавр», старші служителі да-
вали таку характеристику пастору 
Кліновському: «За кордоном Іва-
нович давно був би двічі доктором 
богослов’я».

І справді, він був криницею 
знань, які охоплювали майже всі на-
прямки біблійного вчення.

У ньому поєднувалися всі най-
кращі риси вчителя та комунікатора: 
глибина вчення, гострий розум, осо-
блива харизма та непідробне почут-
тя гумору.

Анатолій Іванович не боявся ви-
словлюватися на непопулярні теми, 
які досі є табу для нашого середо-
вища, за що й отримував іноді «на 
горіхи» від деяких служителів. При-
гадую його інтерв’ю газеті: «Благо-
віст — це і є проповідь. Жінка може 
благовістити навіть на загальних зі-
браннях. Ми обмежили роль жінки, 

і я вважаю, що цим ми Церкву обі-
крали».

Його виклад теології завжди 
запам’ятовувався, бо був оригіналь-
ним. Наприклад, виступаючи 6 квіт-
ня 2019 року в Львові на святкуван-
ні 20-річчя Львівської богословської 
семінарії, учитель зауважив: «Біблія 
вчить, що нам потрібно розіп’ясти 
себе з Христом, «бо Законом я вмер 
для Закону, щоб жити для Бога. Я 
розп’ятий з Христом» (Гал. 2:19). І я 
думав, як же це зробити. Доклавши 
певних зусиль, можна прибити свої 
ноги до хреста. Потім якось вільною 
рукою прибити іншу. Але все ж іще 
залишається одна рука. Як же при-
бити її? А для цього і є брати і сестри 
з нашої церкви!».

Анатолій Кліновський не видав 
жодної книги, але кілька поколінь 
училися проповідувати та виклада-
ти за його конспектами.

Тепер наше завдання — зберег-
ти духовну спадщину цього Божого 
чоловіка, який послужив десяткам 
та сотням тисяч християн по цілому 
світі.

З далекої мандрівки Додому по-
вернувся улюблений син, який пре-
красно справився з дорученою місі-
єю. І я підозрюю, що, можливо, са-
ме в цю мить ангели веселяться…

Цими днями небо радіє, а земля 
плаче...

Богдан ГАЛЮК

«Зберегти 
духовну

 спадщину»



Коли прокляття 
стає благословенням

З 12 до 15 листопада в Києві проходила консульта-
ція П’ятидесятницьких Європейських Місій (РЕМ). Піс-
ля урочистого відкриття цього міжнародного форуму, 
що відбувся на базі церкви «Філадельфія», біля 100 лі-
дерів різних місій з усіх куточків Європи ділилися до-
свідом свого служіння та виробляли нові стратегії що-
до місіонерської праці у світі, який надзвичайно швид-
ко змінюється.

На цьому заході були присутні два представники 
Середньої Азії: батько і син. Їхнє служіння особливе: 
батько, з дитинства має порушення слуху, вже багато 
років працює з такими ж глухими у своєму регіоні. Син 
супроводжував його як перекладач з мови жестів. Во-

ни розповідали про свою місіонерську працю, говори-
ли про особливості та труднощі роботи в мусульман-
ському середовищі. 

Під час перерви між засіданнями ми звернулися з 
проханням до наших братів більш детально розпові-
сти про своє служіння, на що вони радо погодилися, 
але попросили не згадувати не тільки їхніх імен, але 
й навіть міста та республіки колишнього Радянського 
Союзу, де проживають. Це небезпечно й може зашко-
дити їхній діяльності. 

Що ж, представимо їх просто: батько та син із Се-
редньої Азії. 

Свiдчення

Історія мусульман, які прийняли Ісуса Христа



Проклятий
Я народився в мусульманській 

родині. У мене шестеро братів, се-
ред них тільки я глухий — і це роби-
ло мене особливою дитиною.

Мусульмани мають свята, на які 
запрошують усю родину, сусідів, 
знайомих. І саме на таких святах я 
особливо відчував свою фізичну ва-
ду. Коли приходили гості, мене за-
кривали в окремій кімнаті. І тільки 
через вікно я міг бачити гостей та 
святкування. Мене ховали, бо бать-
кам було соромно, що в сім’ї є глуха 
дитина. В ісламі глухі, сліпі чи криві 
вважаються проклятими Аллахом, 
відкинутими, а для сім’ї вони вели-
ка ганьба. Я ще був малий, не розу-
мів, чого мене ховають від гостей, 
запитував у батьків, чого так. Вони 
відповідали, що Аллах тебе про-
кляв, тому ніхто про тебе не пови-
нен знати. Ось так я виростав.

Коли підріс, почав їздити по Ра-
дянському Союзі, у Північній Осе-
тії познайомився зі своєю майбут-
ньою дружиною. Вона єврейка й 
теж глуха. Коли я сказав, що буду на 
ній одружуватися, уся моя родина 
повстала проти мене: чому росіян-
ка, не мусульманка, у нашій роди-
ні так не прийнято... Але я все-таки 
одружився на ній.

Не знаходячи любові й розумін-
ня, я став жити грішним життям: ку-
рив марихуану, вживав наркотики. 
Це відбилося на здоров’ї: став хво-
ріти, з ока постійно текло, спухли 
коліна, руки. Я надіявся, що Аллах 
мене таки полюбить і простить ме-
ні. Приносив у мечеть барана, щоб 
зарізали за мене, за мій гріх. Служи-
телі брали барана, приносили його 
в жертву, але мене виганяли з ме-
четі. Я був дуже злий на всіх, хотів 
побити імама, який мене виганяв, 
але доводилося мовчки йти геть із 
думкою, що Аллах мене не любить.

Тоді я став ходити до ворожбитів. 
Одна з них сказала принести курку, 
віника, ще щось там. Стала шепта-
ти, бризкати на мене водою, діста-
ла з курки серце, змусила з’їсти йо-
го сирим… Але ніякого полегшен-
ня, ніякого зцілення не сталося. Був 
лише біль, фізичний і душевний. Я 
знову перейшов на наркотики, це 
мене хоча б на якийсь час заспоко-
ювало. А потім став приходити дия-
вол та нашіптувати, що я проклятий 

і Аллах мене ніколи не прийме, що 
я так і помру страшною смертю…

Мені ставало все гірше та гір-
ше, коліна пухли, мене лихома-
нило, відчував, як тіло наливало-
ся чимось важким. Хворіла й моя 
дружина, 5 років вона майже не 
виходила з лікарні. Мені відверто 
казали, що так Аллах карає таких 
проклятих, як я. 

Церква, де зцілюють
Якось до мене прийшов один 

глухий, як і я, чоловік і сказав, що він 
чув про одну церкву, де моляться — 
і Бог оздоровляє, але сам він там не 
був. 

Ми прийшли з дружиною в ту 
церкву. Вона на відсотків 90 скла-
далася з представників корінного 
населення, але служіння було ро-
сійською мовою. Тоді наш син пере-
кладав із мови жестів. Кажемо: «Ми 
чули, що ви можете помолитися — і 
ми станемо чути й говорити». Пас-
тор відповів: «Ми помолимося, ми 
віримо, що Бог — цілитель, але не 
даємо гарантії, це Бог вирішує, яку 
відповідь дати». 

Помолилися — ніякого результа-
ту, зцілення не сталося. Але ми від-
чули в собі якийсь вогонь, особливе 
тепло, і моя дружина сказала: «Хо-
ча я й не зцілилася, але тут залишу-
ся, тут мені сподобалося, моє серце 
відчуває теплоту, спокій та радість». 

Десь через рік, а це був 1995-й, я 
побачив, що моя дружина змінила-
ся, зцілилася, не хворіє, не в лікар-
ні. Мене потягнуло в церкву, я почав 
ходити на богослужіння, слухати. 

Підходить якось до мене пастор 
і каже: «Я хочу помолитися за тебе. 
Хочеш прийняти Христа?» «Так», — 
відповідаю. Зняв шапку. У мене в 
кишенях були сигарети, то я вики-
нув їх. Він помолився. Я відчув, що 
втрачаю силу, падаю. Пастор сказав, 
що Дух Святий мене торкнувся. 

Я пішов додому і знову взявся 
курити. Через деякий час приїхав 
єпископ зі столиці. Він прийшов до 
нас додому й помолився за мене з 
дружиною. Ми відчули присутність 
Духа Святого, вогонь і тепло. І тоді 
через цього брата прозвучало про-
роцтво, що Бог використає нас для 
великого служіння в Азії. В моєму 
домі висіли тексти з Корану, бо я ще 
надіявся, що Аллах мене прийме. 

Єпископ, коли побачив їх, то сказав 
забрати. 

У мусульман мати в родині глухо-
го — це вже ганьба, а якщо хто пе-
реходить у християнство — від такої 
людини родина взагалі відрікаєть-
ся. Мені сказали повернути всі тек-
сти з Корану, які були в моєму домі. 
Але коли я повідомив, що їх спалив, 
то пригрозили мені, що я протягом 
тижня помру… Але я ще живу, а з 
моїх братів-мусульман уже нікого 
немає серед живих.

Служіння
Бог очищав мене від усіх гріхів, 

які я робив раніше, щоб використо-
вувати в служінні. Були випробуван-
ня, труднощі, але я розумів, що так 
відбувається моє очищення, мого 
серця, залежностей у тілі. Моє око, 
яке було покрите більмом і затекло, 
стало нормальним, ноги, які постій-
но були опухлими, стали здорови-
ми. Повністю отримав зцілення усіх 
органів. 

Я через 5 років труднощів та ви-
пробувань став розповідати своїм 
глухим друзям про Ісуса. Спочат-
ку це було в нашому місті, потім — 
у навколишніх селах, і тепер у на-
шій області немає жодного глухого, 
який би не чув Євангелії. Після цього 
стали розширювати наше служіння 
на інші області республіки. 

Ми організували спеціальну ко-
манду, бо я сам вже не міг охопити 
стільки територій. Стали шукати, хто 
б міг нам допомагати фінансово на 
дорогу, проживання, бо наші поїзд-
ки розтягувалися на багато днів. Ба-
гато допомагала нам церква, пастор 
особисто був зацікавлений в такій 
праці. Таким чином вдалося значно 
розширити географію нашої праці. 

Коли приїжджаємо в нове міс-
то, аул чи кишлак, ми шукаємо там 
глухих. Їх легко знайти: у будь-якому 
населеному пункті є базар — і там 
стовідсотково є хтось із глухих. Знай-
шовши одного, знайомишся з усіма, 
хто там живе, бо вони знають один 
одного. Ми пропонуємо зібратися 
усім разом для спілкування. Зазви-
чай збираємося в того, з ким пер-
шим познайомилися. Там розпо-
відаємо про Ісуса. Багато ставлять 
запитань, а насамперед: «Нащо ти 
нам розповідаєш про Бога, коли Він 
не любить нас? Ми ж прокляті й від-



кинуті Ним». Тоді кажемо, що в Ал-
лаха може бути й так, але Ісус лю-
бить людей такими, які вони є. По-
яснюємо основи Євангелії — і бага-
то хто приймає Христа у своє життя. 

Ціна служіння
У нашій команді десь біля 30 лю-

дей. Ми на п’ятницю, суботу й неді-
лю виїжджаємо в різних напрямках. 
Глухі їздять самі, для них достатньо 
мови жестів, щоб подорожувати й 
знаходити таких самих глухих. Ми 
потрапляємо в різні ситуації: забо-
роняють, ловлять, арештовують. У 
одному місті я сидів 15 діб у мілі-
цейському відділку. Зазвичай зу-
стрічі відбуваються вночі, щоб не 
бачили сусіди. Бо якщо хтось поба-
чить, що в дім заходять 20-40 лю-
дей, то викликають міліцію. 

В одному з найнебезпечніших 
регіонів під час служіння арешту-
вали нашого брата. Довго не зна-
ли, що з ним робити, бо він з іншого 
міста приїхав. Там його дуже поби-
ли, пошкодивши внутрішні органи, і 
через два тижні він помер від вну-
трішнього крововиливу. 

Але бувають і чудеса. В одному 
з небезпечних районів на нас доне-
сли сусіди. З нами було біля 50 чоло-
вік, ми сиділи в невеликій кімнатці 
— і раптом відчиняються двері, ври-
ваються спецназівці в масках і з ав-
томатами. Коли вивели нас надвір, 
ми побачили три автобуси, отже, 
операція готувалася заздалегідь. 
Відвезли в дільницю. Один із міліці-
онерів сказав, що потрібно поклика-
ти муллу, він скаже, що з нами ро-
бити. Приїхав мулла. Йому кажуть: 
«От ми зловили цих людей, що з 
ними робити? Якщо вони молили-
ся, звершали намаз, то відпустимо, 
якщо ні, то будемо далі розбирати-
ся». В одного з нас знайшли Новий 
Завіт. Мулла, побачивши його, і те, 
що ми всі глухі, сказав: «Відпустіть 
їх, це глухі, вони прокляті Аллахом, 
він їх все одно не чує, не возіться з 
ними». І нас усіх відпустили.

Ми глухим завжди пояснюємо, 
що в ісламі до таких людей, як ми, 
особливі вимоги. Там учать, що хо-
ча ви прокляті, але служіть Аллаху, 
приносьте жертви, може він колись 
і прийме вас у рай. Ми вчимо, що у 
християнстві не так, Бог одразу про-
щає людині, незалежно від того, яка 

вона, глуха чи чує, сліпа чи зряча, 
багата чи бідна. Коли до Нього звер-
таєшся — Він одразу вислуховує й 
одразу відкриваються небеса. 

Специфіка нашого служіння ще в 
тому, що наші команди суто чолові-
чі або суто жіночі, бо в ісламі чоло-
вік не може просто так розмовляти 
з чужими жінками. Тому з жінками 
спілкуються жінки-місіонерки. 

У деяких регіонах неможливо 
збиратися великими групами, тому 
ми проводимо по декілька зустрі-
чей у невеликих групках по 4-5 чо-
ловік. Наше служіння, як правило, 
— це особисте свідчення. 

Трудність та, що глухі люди зде-
більшого не мають жодної освіти, 
не ходять у школу, дехто навіть не 
знає мови жестів. Раніше, за радян-
ських часів, були спеціальні школи-
інтернати для глухих, тепер цього 
немає. 90 відсотків не вміють ні чи-
тати, ні писати. Пояснюємо на ма-
люнках. Хрещення не можемо про-
водити відкрито, у більшості випад-
ків — у приватних будинках, у на-
дувних басейнах. Далеко в горах, де 
немає людей, можемо проводити 
хрещення в річках, швидко, щоб ніх-
то не бачив. 

У нашій країні ми вже євангелізу-
вали 120 населених пунктів. Але всіх 

їх є 500, так що праці багато. Нам не 
вистачає ні людей, ні фінансів, ду-
же потрібна допомога. Віримо, що 
Бог з нами. Ми вже 20 років у цьому 
служінні, вже не бачимо життя без 
нього. Тепер виходимо за межі на-
шої країни, маємо зв’язки зі служін-
нями в інших республіках Середньої 
Азії. Плануємо таке служіння в Аф-
ганістані. 

Я давно вже був би в могилі, але 
завдяки Богові живий, та ще й можу 
Йому служити й приводити до Ньо-
го відкинутих суспільством людей. 

Син
Син служителя працює разом із 

батьком.
— У мене є брати, теж глухі, але 

їхні діти чують. Сам я маю троє ді-
тей, але усі глухі… Я спочатку не ро-
зумів, чому так сталося, за що це ме-
ні, може, щось не так зробив. Але з 
роками зрозумів, що Бог хоче мене 
бачити в цьому служінні. І тепер я 
разом із батьком працюю серед глу-
хих, мандруємо й навчаємо. Бог ме-
не й досі вчить більше довіряти Йо-
му попри всі труднощі та небезпеки.

Розмовляв 
Юрій ВАВРИНЮК

Улюблене Боже заняття

Бог — навіки Той Самий. Він незмінний, Він продовжує нас любити 
і Його улюблене заняття — благословляти. Він сказав: «Виберіть благо-
словення!»

Деякі люди, не розуміючи цього, кажуть, ніби Бог чинить зло, допус-
кає війни, посилає хвороби…  Але це все — прокляття. А в Богові проклят-
тя немає. Багато що з переліченого насправді відбувається, бо ми його 
колись посіяли, а тепер жнемо. Бог у Своїй любові разом із нами сумує й 
чекає, коли звернемося до Нього.

«Не платіть злом за зло або лайкою за лайку, навпаки, благословляй-
те, знаючи, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення» 
(1Петр.3:9). Коли ми славимо Бога й дякуємо Йому, то Його благословен-
ня приходить до нас.

Наші слова, чи це благословення, чи прокляття, які ми промовляємо 
на адресу людей, влади, країни, мають величезний вплив. І не лише на 
інших, а й на нас самих. «Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, 
нехай здержить свого язика від лихого та уста свої від говорення під-
ступу. Ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру й женися за ним!» 
(1Петр.3:10,11). Якщо ми казатимемо злі слова іншим людям, то цим са-
мим провокуватимемо неприємності для свого життя, це підтверджують 
і психологи. Коли ж казатимемо слова любові навіть на адресу наших 
ворогів і віритимемо в Божі заповіді, то це буде змінювати обставини, 
стосунки — і прийде мир!

Андрій Лисенко



Індія
Пастор із Південної Індії, покій-

ний П. Дж. Деніел із Мавілекари 
(Керела), почув про наше служіння 
в Індонезії й запросив нас приїхати 
в Індію.

6 січня 1965 року ми ступили на 
землю Індії в Мадрасі. Я відчула, що 
приїхала додому. Ми провели в Індії 
всього три місяці, відвідуючи церк-
ви у великих містах, як на півдні, так 
і на півночі країни.

Повернувшись у Гонконг, я про-
довжила викладання в англійсько-
му коледжі, та, разом із тим, подала 
заяву на звільнення. Тієї осені я по-

Пристрасть — 
рятувати душі

вернулася в Індію вже са-
ма, на 6 місяців. Те ж саме 
помазання, що було в Індо-
незії, було на мені й в Індії. 
Бог усюди супроводжував 
моє служіння знаменнями 
й чудесами.

Я сказала Богові: «По-

Жила разом із ними. Іноді, все, 
що вони могли мені запропонува-
ти, — маленьку кімнатку без вікон і 
дверей із невеликим отвором. Ме-
блів, звичайно, ніяких не було, крім 
ліжка, яке кишіло клопами й воша-
ми. Одного разу я написала своїй 
сестрі в листі: «Ось сиджу, пишу тобі 
листа й знімаю із себе клопів, як ти 
зриваєш вишні зі свого дерева. І во-
ни такі ж соковиті!» На додачу там 
було безліч щурів. Вони по мені бі-
гали, падали на обличчя, а одного 
разу я прокинулася від того, що щур 
гриз великий палець на моїй нозі.

Нарешті в Оріссі Бог дав мені на 
допомогу чудового парубка. Його 
звали Джирен Саху. Своє служіння 
і свою церкву він розпочав із праці 
з дітьми. Разом із Джиреном і його 
друзями ми проповідували Єванге-
лію в багатьох місцях. Я з ним від-
крила сирітський будинок, ми допо-
магали 25 хлопчикам.

Одне із зібрань Джирен органі-
зував у водійській колонії. Вона ви-

Місіонерське покликання 
Еліс Шевкенек

Книжкова полиця

17 лютого 1925 року в Джона й Бессі Шевкенек народилася 
Еліс — дев’ята й остання дитина. Ніхто тоді й гадки не мав, що во-
на буде проповідувати Євангелію великій кількості людей, при-
водячи душі в Боже Царство. Пропонуємо вашій увазі уривки з 
автобіографічної книги Еліс Шевкенек «О Господи, хоча б іще од-
ну душу!»

Закінчення. Початок у попередньому номері

шли мене туди, куди ніхто інший йти 
не хоче!» Він так і зробив. Одним 
із таких місць був віддалений ра-
йон Орісси. Там я побачила злидні, 
страждання, пітьму й безнадійність. 
Євангелія Ісуса Христа була просто 
необхідною, щоб спасти, звільнити, 
дати людям надію й мету в житті. Я 
їхала в ці віддалені села іноді авто-
бусом, іноді мотоциклом, велоси-
педом і навіть на возі, якого тягну-
ли буйволи. Везла їм Біблії та одяг. 
В одному з округів діти до 12 років 
не мали на собі й нитки. Ночами во-
ни тремтіли від холоду. А я плакала 
за них…



явилася зборищем п’яниць і вбивць. 
Навіть поліція побоювалася туди 
заїжджати. Але зібрання було пре-
красним! Покаялося близько 27 чо-
ловік, згодом вони прийняли вод-
не хрещення. Коли проповідувала 
про Духа Святого, то більшість із них 
отримали духовне хрещення. Після 
нашого від’їзду віруючі вийшли з цієї 
водійської колонії й організували но-
ву. На новому місці перш за все во-
ни збудували дім молитви. Коли на-
ступного року я знову відвідала їх, то 
в церкві було близько 70 віруючих.

Бог відкрив мені двері для праці 
в Пенджабі та Хар’яні. Покійний ни-
ні брат Даніель із Делі взяв на себе 
працю навести контакти з віруючи-
ми у віддалених містах і селах. По-
тім ми їхали туди, зупинялися на 4-5 
днів та проводили по 2-3 служіння 
на день.

Господь сказав мені, щоб я жала 
там, де сіяла. Тому якщо говорила 
людям про покаяння, то чекала йо-
го від них. Якщо вчила про Духа Свя-
того, то знала, що вони отримають 
духовне хрещення. Якщо говорила 
про важливість водного хрещення, 
то була повністю впевнена, що ба-
гато хто буде готовий до хрещення.

У ті дні в багатьох місцях хрещен-
ня приймали від 40 до 65 людей і 
більше. Це приводило до утворення 
церков, і потрібно було піклуватися 
про людей. А це означало, що де-
кого з тих, хто покаявся, треба було 
навчити, щоб вони стали диякона-
ми й пасторами. Тому я проводила 
для них семінари, постила й моли-
лася з ними. Для мене це означало 
— вкласти в них своє життя. Оскіль-
ки Бог супроводжував служіння чу-
десами й знаменнями, багато хто 
одержував зцілення, а також звіль-
нення від злих духів.

Місій я не організовувала. Тих, 
кого Бог обрав бути пастором, ним 
ставали. Але не тому, що я давала 
їм щомісячне утримання. Бог ска-
зав мені, щоб я навчила їх довіря-
ти Йому в їхніх потребах, як це ро-
била я. Мене не посилала й матері-
ально не підтримувала жодна місія. 
І я не хотіла, щоб вони стали моїми 
найманцями. Я прагнула, щоб вони 
дивилися на Бога, а не на мене. Мо-
їм бажанням було бачити їх само-
врядними, здатними забезпечува-

ти самих себе й навертати людей до 
віри. Щоб без моєї допомоги вони 
змогли євангелізувати людей і ство-
рювати церкви.

Пакистан
Я знала, що прийде день, коли я 

буду служити в Пакистані. Але мені 
потрібні були контакти з віруючими 
в тій країні. І я знайшла їх через пас-
тора з Коломбо (Шрі-Ланка). Наре-
шті методистська церква «Драй Ро-
уд» в Карачі й Шотландська пресві-
теріанська церква організували для 
мене служіння.

На першому служінні в церк-
ві «Драй Роуд» було багато людей, 
значна частина з них відповіли на 
заклик до покаяння. Я молилася за 
хворих — і багато хто отримав зці-
лення. Це відкрило мені двері для 
служіння в багатьох церквах. Натов-

він голосно прокричав: «Йєсу Масі 
ки джа!», що означає: «Перемога в 
імені Ісуса!»

Наші зібрання в цьому місті про-
ходили недалеко від мечеті. У той 
же день під час вечірнього служін-
ня дві тисячі мусульман, очолювані 
вісьмома муллами, напали на нас. 
Вони мали намір вбити мене, мого 
перекладача й покійного нині місі-
онера К’ела С’оберга, який був ор-
ганізатором цих служінь. Полетіло 
каміння. Люди стали розбігатися. 
Я стояла на платформі з піднятими 
вгору руками й славила Бога. При-
їхало семеро поліцейських, щоб за-
хистити нас. Четверо з них були по-
ранені й госпіталізовані. Один із них 
втратив око. Пізніше ми з братом 
К’елом відвідали їх в лікарні, по-
дякували й помолилися за них. На-
ступного ранку всі газети писали: 

пи людей росли. У той 
період кількість відвід-
увачів вечірніх богослу-
жінь у середньому ста-
новила близько 4000-
5000 осіб, а в Лахорі — 
значно більше.

Чи була в мене опо-
зиція? Так, і досить силь-
на — за те, що я клика-
ла народ до духовного 
й водного хрещення. За 
це мене називали анти-
христом і казали, що я 
від диявола. Також не 
в захваті від мене були 
мусульмани. 

У 1970 році я прово-
дила в Мазакхунгі слу-
жіння, на які приходи-
ли тисячі людей. Серед 
відвідувачів було багато 
мусульман, які отрима-
ли зцілення й звільнилися від злих 
духів. Одного разу під час ранкового 
служіння на платформу піднявся чо-
ловік. На руках він тримав чотири-
річного сина, а поруч із ним стояла 
одинадцятирічна дівчинка. Він за-
свідчив, що його донька була одер-
жима. Чоловік водив її до багатьох 
мусульманських священиків — і ніх-
то не зміг допомогти. Але ім’ям Іс-
уса вона отримала звільнення. Він 
розповів, що в його сина на шиї бу-
ла велика пухлина, але після молит-
ви за зцілення вона зникла. В кінці 

Катрін Тессен та Еліс Шевкенек біля дому 
молитви у Кармарі, збудований з їхньою 
допомогою.

«Християни атакували мусульман. 
Мечеть вкрита кров'ю поранених». 
Подальші служіння заборонили й 
протягом декількох років мені не 
давали проповідувати в Лахорі.

У ті дні багато людей були зціле-
ні: глухі, німі, сліпі, каліки і хворі на 
різні хвороби. Деяких приносили на 
ношах, а додому вони йшли своїми 
ногами, несучи ноші на собі. Це бу-
ло здійснено не моєю силою. Я тіль-
ки робила те, що Бог казав мені ро-
бити, а потім сама дивувалася вели-
ким ділам Божим!



Східна Європа
Я знала, що Бог пошле мене в 

Україну й Росію. І в 1991 році Він 
відчинив мені туди двері. Яку вели-
чезну економічну й духовну нужду 
я там побачила! Існуючі церкви бу-
ли нереєстрованими й дуже закон-
ницькими.

Коли я познайомилася з єписко-
пом нереєстрованих церков Украї-
ни, він кілька разів сказав, що жінка 
в їхніх церквах проповідувати не мо-
же. Я постила й молилася. У церквах 
була величезна духовна бідність, і я 
знала, що Бог бажає мене в них ви-
користати. У кінці першого зібран-
ня, у Первомайську Миколаївської 
області, пастор церкви звернувся до 
громади: «У нас є гість, сестра з Ка-
нади. Чи бажаєте ви, щоб вона по-
ділилася тим, що в неї на серці?» У 
відповідь присутні ствердно кивну-
ли головами.

З допомогою Зіти, моєї перекла-
дачки, колишньої вчительки англій-
ської мови, яка недавно увірувала, 
я цілу годину ділилася Божим Сло-
вом. Коли я закликала до покаян-
ня, вийшло близько 40 осіб. Одна 
молода жінка впала на коліна пере-
ді мною, обхопила руками мою та-
лію і гірко ридала в покаянні. Коли 
молитва за покаяння закінчилася, я 
закликала людей до молитви за зці-
лення — і багато хто був зцілений. 
Пастор і старші брати були схвильо-
вані. Після цього вони самі брали 
мене на служіння в інші місця, і всю-
ди Бог рясно благословляв.

Двері не всіх церков України бу-
ли відчиненими для мене. Єпископ 
однієї з областей сказав мені: «Ваш 
єдиний гріх, сестро Еліс, у тому, що 
Бог створив вас жінкою».

Коли мене просять відрекомен-
дуватися, зазвичай кажу, що я — 
ослиця для Ісуса. Адже осел віз на 
собі Ісуса в Єрусалим. А ця ослиця, 
тобто я, везе Ісуса до багатьох кра-
їн, міст і сіл. Куди б я не привозила 
Ісуса, грішники каялися, хворі зціля-
лися, злі духи втікали, люди одержу-
вали духовне хрещення. У цьому й 
полягає проповідь Євангелії. Наша 
справа — нести Христа людям, а Дух 
Святий засвідчує про Нього, про-
славляє Його і робить працю в сер-
ці тих, хто вірить Його Слову й при-
ймає Його. Він викриває, привертає, 

очищає, освячує і виправдовує кож-
ного, хто кається. Потім Він прими-
ряє їх з Богом і законним способом 
приймає в Божу сім’ю. Яке диво-
вижне спасіння!

Одного разу в Росії я отримала 
запрошення послужити в Славгоро-
ді. Будучи в Славгороді, ми почули 
про Воркуту. Колись найжорстокіші 
й найстрашніші тюрми були саме 
там, в тундрі. Багато віруючих були 
ув’язнені й померли там. Виснаже-
ним, погано одягненим, ослабле-
ним людям доводилося працювати 
у вугільних шахтах. Бог сказав мені 
їхати у Воркуту.

Коли ми були в Барнаулі (Сибір), 
я відчула в дусі, що Бог хоче, щоб я 
їхала в глибину Алтайських гір. Ту-
ди з Євангелією ще ніхто не приїж-
джав. Ми вирушили в те село, яке 
вказав мені Бог. Люди почули Єван-
гелію і кілька душ отримали спасін-
ня. Ми зупинялися для праці й в ін-
ших місцях. Потім один із пасторів, 
який був тоді з нами, заснував у тій 
місцевості церкву.

Зворотна дорога далася мені ду-
же нелегко. Далася взнаки хвороба 
серця, біль був нестерпний! До бу-
динку пастора ми дісталися тільки 
о другій годині ночі. Я була сама, 
коли розпочався один із найсиль-
ніших серцевих нападів. Я помоли-
лася: «Батьку! Ти покликав мене до 
життя вірою. Ти хочеш, щоб я віри-
ла? Я вірю, що Ти зараз прийдеш і 
доторкнешся до мене!» Кімната на-
повнилася чимось схожим на туман, 
і в цьому тумані я розрізнила фігу-
ру, що прямувала до мене. Та особа 
сіла поруч мене на ліжко, поклала 
мені руку на груди — і біль зник. До 
сьогодні (уже 10 років) хвороба сер-
ця мене не турбує.

Духовна війна
Перемоги не давалися мені лег-

ко. Рік у рік я кудись їхала, постійно 
проводила служіння. На початках 
свого місіонерства зупинялася в од-
ному місці на 4-5 днів, пізніше ско-
ротила цей час на 3-4 дні. Зазвичай 
я намагалася обмежитися двома-
трьома зібраннями на день. Кінцеві 
результати були прекрасними, але 
в кожному місці мені доводилося 
протистояти в молитві. Прорив за-
звичай приходив на третій день.

Молитва й піст йдуть пліч-о-пліч. 
Часто я перебувала в повних або 
часткових постах. Я відчувала по-
требу знати волю Господа у своєму 
служінні. Завжди було багато запро-
шень приїхати, але я хотіла знати, 
куди саме Бог хоче мене послати, бо 
тільки під Його керівництвом місце і 
час будуть правильними. Його сила 
прихована в Його присутності. Про-
ведіть час у Його присутності — ви 
вийдете наповнені силою Божою і 
всім тим, у чому маєте потребу.

Із самого початку служіння мене 
вабила не тільки любов Божа — я 
була охоплена пристрастю рятува-
ти душі, що гинуть. Я стала як не-
розумна в пошуках душ. Ні в Індії, 
ні в Пакистані намагалася не брати 
в оренду житла. Не було часу жити 
на одному місці. Я постійно переїж-
джала з міста в місто, із села в село, 
проповідуючи Євангелію. Зі сльоза-
ми я молилася: «Дай мені душі, або 
я помру! Зроби мене матір’ю тисяч 
мільйонів людей!»

Тепер 2007 рік. Мені 82 роки. На-
роди, яким я служила, ще в моєму 
серці. Нещодавно один пастор за-
питав мене: «Ти ще мрієш щось зро-
бити?» Я відповіла: «Брате, більше, 
ніж коли-небудь раніше. Я відчу-
ваю, нібито тільки починаю!» 

Пісня, яку я вивчила в Індоне-
зії, висловлює всю пристрасть мого 
життя:
Господи, ми просимо в Тебе не ба-
гатства —
Нехай світ володіє ним.
Дай нам душі! Дай нам душі!
У нас немає часу запасатися скар-
бами,
Які скоро зникнуть.
Дай нам вічні скарби! Дай нам душі!
О, дай нам дорогоцінні душі,
Дай нам дорогоцінні душі,
Через жертву або служіння дай 
нам душі!
Пошли Свій могутній Дух Святий
Викрити і врятувати тих, хто ги-
не.
Дай нам душі за будь-яку ціну! О, 
дай нам душі!

Від редакції. Еліс нині 94 роки, але 
вона й досі не залишає свого слу-
жіння: відвідує церкви, ділиться 
Словом від Бога і підбадьорує слу-
хачів.
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*   *   *
Іду додому... Тихо навкруги.
Ні голосу. Ні шереху. Ні звуку.
Та поруч мене йдеш нечутно Ти
І міцно так мою тримаєш руку.

Іду додому… Дуже сумно йти,
А кожен крок у темряві все важче,
Але зі мною йдеш нечутно Ти,
І не дозволиш скривдити нізащо.

В землі тривог, недолі й марноти,
Так часто серце проситься спочити...
Але я йду — і йдеш нечутно Ти,
Ласкаво, як дитя, навчаєш жити.

*   *   *
Благословенна хвиля тиші,
Неоціненною єси!
Стає і легше, і вільніше,
Коли стихають голоси…

Над пругом «завтра», де «сьогодні»
Згасає попелястий слід,
Долоні люблячі, Господні,
Натхненно творять новий світ.

На тій вечері — лише звані,
Й немає місця суєті,
Вітаю, мов шляхетну пані,
Ясновельможність самоти.

Вже впізнаю хітон нетканий.
Ти тут, Ти близько, мій Ісус…
І прохолодними устами
Подолу Вічності торкнусь.

*   *   *

Коли благословляється на день
Й троянда сходу пишно рожевіє,
Даруй мені довір’я і надії, —
Коли благословляється на день…

Коли спадає вранішня роса,
В зеніті сонце, безліч барв і звуків,
Тримай же, Господи, мене за руку, —
Коли спадає вранішня роса…

Як надвечір’я завітає в сад,
І образ ясний в темряві потоне,
Дозволь Твого торкнутися хітону, —
Як надвечір’я завітає в сад…

Коли засяють міріади зір
Та ніч небавом гострий серп свій вийме,
Візьми мене у Батьківські обійми, —
Коли засяють міріади зір…

*   *   *
Нічого не загадуй наперед,
Бо дійсність — то така мінлива жінка,
Закине часом ложку дьогтю в мед
І розсміється радісно та дзвінко.

Шляхетний хист — в любові віддавать
За «просто так» нікому не дається,
А звиклим по життю байдикувать —
Вселенським катуванням видається.

У круговерті дріб’язків й марнот,
Де кожен щось хоч може, та не хоче,
Напевно, найчесніша із чеснот —
Завжди дивитись прямо в власні очі.

Примиреність з байдужістю в собі —
Найвпертіша з відомих гравітацій,
Що часто возить верхи на горбі
Знекровленість душі в немитій таці.

Домініка ДЕМ



Потреба Слова — як потреба жить,
Хоча в ріки бува й круті пороги.
Жива вода призначена, щоб пить,
А не для того, щоб в ній мити ноги.

Шукаймо завжди ближньому добра,
Собі — вогню для світочу в темряві.
Лише пряма дорога — дорога,
А манівці… вони завжди лукаві.

*   *   *
Якщо поміркувати, як годиться,
То випливає, що вряди-годи
Життя — одна химерна плутаниця,
Й даремна річ — розплутувать її.

Життя — така незграбна теорема,
Кому і що тут можна довести?
Шматочок неба в просвітку Едема
Та вирубка людської самоти.

Затятість, із якою все ж шукаєш
Одне єдине з тисячі облич
Крізь гадки, що на вилицях палають
Вогнем сумління, кинутого в піч.

А мусиш, мов еквілібрист на дроті,
Тримати рівновагу в голові...
Тож кажуть люди: «В тихому болоті…»,
То ви, напевно, людоньки, й праві…

У злі ґрунти пшеницю не засіють,
Бо знищить жаром перший буревій.
Коли душа звершає літургію,
То розум в ноги кланяється їй.

*   *   *
Цар верхи на ослі, а не на огирі...
Скидали свити, вистеляли шлях.
Всі закамарки заходили ходором
В Єрусалимі: «Ось Він, Машіах!»

Хтось згадував пророцтва згортка древнього, 
Хтось предків, що за волю полягли,
Хтось віття різав, хтось, віддавши кревного, 
Увічнити момент благав майстрів.

А Цар не схожим був на тріумфатора,
Цар розчинився в кіптяві юрми, 
Той Назарянин знав її до атома
Він чув таке ж амбітне: «Розіпни!»

І хто впізнає царський вияв милості,
Як на дорогу хресну ступить Він,
Щоб сповістити зболеним «Звершилося!» —
Амністію цим смертникам земним?!

Не гіллям вербним буде стежка мощена,
Там не «Осанна!» — зрадницьке виття.
От, кажуть в людях, є неділя прощена, 
А я сказала б — прощене життя.

Пилат скептично морщив переносицю:
«Memento mori», хто б не був такий.
…Світало втретє, бігла Мироносиця, 
Вона вже знала, що Христос — живий!

Поетична сторiнка



Представлясмо область

— У чому особливість Запорізь-
кої області? Чи є щось специфічне в 
служінні?

— Коли я розпочав служіння, у 
1993 році, у Запорізькій області бу-
ло лише три церкви ХВЄ. 1976 ро-
ку тут зареєстровано першу церкву, 
і ще дві — трохи згодом. Тому осо-
бливість та, що більшість общин, 
мабуть, понад 90% — нові.

Ще одна особливість — форма 
служіння молодих общин суттєво 
відрізняється від служінь, скажімо, 
у західних областях, тому що коли 
відкривалися нові церкви, то у цьо-
му процесі брали активну участь 
іноземні місії. 

Тепер наша область налічує 48 
церков. Із них 19 — у Запоріжжі. 
Найвіддаленіша від обласного цен-
тру община — за 240 км. Тому щодо 
спілкування один із бар’єрів — від-
стань.

— Яких років сягає історія ХВЄ 
Запорізької області? Коли і як при-
йшла Євангелія в цю область?

— За радянських часів через го-
ніння п’ятидесятницькі общини в 
Запорізькій області були незареє-
стровані, що завдавало людям ве-
ликих незручностей і перешкоджа-
ло зростанню Церкви. 

Старший пресвітер церков 
ХВЄ  Запорізької області

Андрій Лисенко:
 «Пізнати Божу волю й 
діяти відповідно до неї 

— це наша 
відповідальність!»

З цієї причини в 1950-их роках 
група п’ятидесятників у Запоріжжі 
(близько 50 чоловік) вийшла з неза-
реєстрованої церкви й приєднала-
ся до баптистів. Влада СРСР не до-
зволяла окремої реєстрації, а тільки 
— приєднуватися до ВСЄХБ. Цікаво 
зауважити: для того часу ця церква 
була величезною, понад 1000 чле-
нів. Ще більш дивно, що пастором 
обрали Бориса Тесленка — з при-
єднаних п'ятидесятників. Цей союз 
був нелегким через суперечності в 
розумінні молитви на інших мовах. 

У 1959 році, коли з’явилася 
можливість зареєструвати церкву 
п’ятидесятників, 150 хрещених Свя-
тим Духом людей вийшли з баптист-
ської церкви на чолі з Борисом Тес-
ленком. У 1976 році вони побудува-
ли дім молитви на Лівому Запоріж-
жі (вул. Машинна, 14).

Ще одна група християн вийшла 
з незареєстрованої церкви Запоріж-
жя й стала збиратися в приватному 
будинку на вул. Ульянова, 219. Не-
забаром до них приєдналися й інші 
групи. Обрали пастором Якова Ко-
билинського. Ця церква увійшла в 
автономну реєстрацію. Побудували 
дім молитви на вул. Піщана, 5.

Церква ХВЄ Мелітополя виникла 
в результаті хрещення Святим Ду-

хом кількох баптистів. Незабаром їх-
ня кількість збільшилася до 20 чоло-
вік. У 1980 році вони вийшли з бап-
тистської церкви й стали збиратися 
в приватному будинку. Община рос-
ла — і в 1990 році побудувала дім 
молитви на вул. Польова, 26а. 

Обласне об’єднання церков ХВЄ 
було створено в 1991 році на основі 
цих трьох церков. Першим старшим 
пресвітером обрали Якова Коби-
линського. Після нього були Олек-
сандр Журавель, Віктор Токарєв, а 
в 1998 році очільником церков об-
ласті став Василь Гедаревич, який 
також був директором місії «Хрис-
тиянський фонд». Василь Євгенович 
був старшим пресвітером 20 років. 
У 2018 році обрали мене, заступни-
ками — Сергія Ободенка та Анатолія 
Трачука. 

У 1993 році були відкриті пер-
ші дві нові церкви завдяки намето-
вому служінню з Бельгії «Христос є 
відповідь». І далі через служіння мі-
сії «Християнський фонд» відкрило-
ся чимало церков по області та в За-
поріжжі. 

— Близькість до війни якось 
впливає на церкви Запорізької об-
ласті?

— Звичайно, близькість війни 



відчувається, ми бачимо на вулицях 
більше військових, військової техні-
ки. У церквах є біженці з Донбасу. 
Також частина віруючих людей пе-
реїхала із Запорізької області в ін-
ші регіони чи закордон — напевно, 
відсотків 10-15.

Особливо останні два роки стали 
багато їздити на заробітки в Польщу 
та інші країни. Близько до фронту — 
тому ніхто не хоче вкладати кошти у 
виробництво, бізнес не дуже розви-
вається, роботи не так багато…

З початком війни виникли нові 
напрямки служіння. Маємо цілу гру-
пу капеланів, які служать у зоні ООС. 
Щонеділі проходять молитви про 
мир на центральній площі. Обласна 
рада нас у цьому підтримує.

— Чи змінилося ставлення лю-
дей та влади до церкви за останні 
роки?

— Думаю, що так. У нас з’явилися 
міжконфесійні зустрічі, створена 
спілка. І журналісти приходять, ми 
даємо інформацію на телебачення. 
Щомісяця в облраді проходять мо-
литовні читання. Також разом про-
водимо масові заходи, наприклад, 
на Різдво, на Пасху. Влада дає сцену 
безкоштовно, дає всі дозволи. Од-
ним словом, хороші взаємини.

— Зважаючи на ці всі фактори, 
чи зростає церква, чи приходять 
нові люди?

— Так, приходять нові люди, при-
ймають хрещення. Хоча, звичайно, 
хотілося б кращого.

Проводимо різні програми — і 
в школах, і на площах. У Запоріжжі 
ставили великий євангелізаційний 
намет і менші — по районах. Також 
активно практикуємо особистий 
євангелізм…

— А крім цього — які ще служін-
ня, проекти найбільш ефективні у 
вашій області?

— Працюємо за програмою «400 
церков за 5 років», поставили за ме-

ту, щоб кожна з церков відкрила до-
чірню.

Співпрацюємо з місією «Сумка 
самарянина» — це і табори, і за-
ходи по школах, і підліткові клуби. 
Що б ми не робили, частина зусиль 
обов’язково має бути спрямована 
на залучення нецерковних людей. 
На це орієнтуємо всі церковні про-
грами.

Велике служіння — служіння ре-
абілітації. Маємо три великі реабі-

Зареєстрованих церков: 32
Членів: 3027
Незареєстрованих церков: 16       
Членів: 239

Пасторів: 49
Дияконів: 71            

Церков, які мають власні примі-
щення: 25          
Церков, які будують доми молит-
ви: 2
Церков, які не мають власних бу-
динків: 23

Молоді в церквах: 431
Молодіжних лідерів: 26

Біблійних закладів церковного 
рівня: 5 
Біблійних закладів загальноукра-
їнського рівня: 3

Статистика Запорізькогоо об’єднання церков УЦХВЄ 
станом на 1 січня 2019 року

Місій: 2
Місіонерів, направлених церква-
ми: 24
Благодійних фондів: 1              

Хорів: 7       
Музичних гуртів: 32        

Притулків для дітей-сиріт: 1         
Притулків для людей похилого ві-
ку: 1          
Реабілітаційних центрів для дорос-
лих: 9      
Служіння в тюрмах: 8       
Церков у тюрмах: 3       
У них членів 74
Благодійні обіди: 248

Недільних шкіл при церкві: 36   
Недільних шкіл поза церквою: 15      
Учнів недільних шкіл: 1045     
Християнських таборів: 13  

Пасхальна хода, м. Запоріжжя



літаційні центри (два чоловічі, один 
жіночий), скоро має відкритися чет-
вертий. Одночасно там перебуває 
до 120 людей, які постійно міняють-
ся.

У Бердянську й у Запоріжжі церк-
ви цілеспрямовано служать небла-
гополучним сім’ям. У Запоріжжі діє 
церква для бездомних, у якій зби-
рається до 200 чоловік, проводили 
й хрещення.

Також маємо міжконфесійні зу-
стрічі — 32 пресвітерів із різних ра-
йонів. Спілкуємося, молимося ра-
зом. Це сприяє єдності між христи-
янами. 

По регіонах призначено стар-
ших пасторів, ми щомісяця збирає-
мося й пропонуємо теми для бого-
служінь. 4-5 разів на рік проводимо 
пастирські конференції, зокрема на-
вчаємо, як нести Євангелію. Один 
із наших принципів — залучення 
кожного віруючого в служіння, щоб 
церква духовно росла.

— Як ви долаєте проблему па-
сивності християн у служінні?

— У цьому допомагає розгалу-
жена система домашніх груп, де 
можна більш індивідуально працю-
вати з людьми та їхніми дарами й 
талантами. 

Намагаємося дати кожному хо-
ча б маленьку відповідальність. На-
приклад, є така практика, коли ко-
жен член церкви молиться за когось 
із своїх друзів чи родичів. Потім осо-
бисто їм благовістить і запрошує до 

церкви. Є свідчення, що люди таким 
чином навернулися до Бога.

Також у нас діють клуби для жі-
нок, підлітків, молоді — згідно з по-
требами кожної категорії людей. 
Молодь працює через соцмережі.

— Оскільки ваша область при-
легла до моря — ви це якось вико-
ристовуєте для благовістя? Чи тут 
діє принцип — «важко думати про 
спасіння, лежачи на пляжі»?

— У Бердянську діє служіння на 
пляжі, ставлять колонки, співають. 
Як би не сприймали — але на пля-
жах велике скупчення народу, тож 
є нагода для проповіді Євангелія. Є 
люди, які відгукуються, навертають-
ся до Бога. Тільки це здебільшого 
туристи, які повертаються до своїх 
населених пунктів.

— Наскільки в області пошире-
не місіонерство?

— Досить поширене. Здебільшо-
го — у південних регіонах. Там пра-
цюють місіонери «Голосу надії», во-
ни вже відкрили кілька нових цер-
ков. Але все-таки  в нас мало місіо-
нерів. Церкви невеликі. Тому якщо 
хтось бажає підтримати нашу об-
ласть — будемо раді.

— Що у сфері служіння іде най-
краще?

— Дуже добре працює дитяче 
служіння. У церквах великі недільні 
школи, хороші вчителі, активно про-
водяться табори.

— Як ви відчули покликання 
до служіння? Які етапи пройшли, 
перш ніж стали обласним пресвіте-
ром?

— До цього я 24 роки служив 
пастором. Близько 20 років був пер-
шим заступником старшого пресві-
тера. Пастором став у віці 23 роки, 
вже був одружений, мав дітей.

Можна сказати, що я завжди від-
чував поклик до служіння. Народив-
ся у віруючій сім’ї. У моєї бабусі був 
дар пророцтва, і через неї кілька ра-
зів до мене було слово: «Будеш лі-
карем!» Ми трактували — «лікарем 
душ». Тоді я просто ходив до людей, 
допомагав, як міг. У снах бачив, як 
служу в церкві. Коли ж постало пи-
тання: «У нас бракує служителів, хто 
поїде навчатися?», то сказав: «Я по-
їду!» Закінчив пастирські курси, які 
проходили в Києві на Вітряних Го-
рах. Потім із місією «Християнський 
фонд» служив по тюрмах. Їздив із 
групою, яка благовістила по селах. 
А коли місія «Христос є відповідь» 
стала проводити наметові служіння 
й відкрила нову церкву в Запоріжжі, 
то лишився там пастором.

— Які риси, на вашу думку, осо-
бливо важливі для служителя?

— По-перше, вірність Богу. По-
друге, стресостійкість. А головне — 
любов до Бога, без неї все інше не-
має змісту.

— Яке бачення ви маєте що-
до розвитку обласного 
об’єднання церков?

— Наше бачення — від-
криття нових церков і розви-
ток кожного віруючого. Зокре-
ма плануємо відкрити в Запо-
ріжжі велику церкву.

— Ви народилися в хрис-
тиянській сім’ї, і, мабуть, у ва-
шому наверненні до Бога не 
було чогось особливого?

— Були якісь тимчасові 
сумніви. Я прийняв хрещення 
у 18 років, у тому ж віці одру-
жився. Тоді я свідомо прийняв 
рішення служити Богові разом 
зі своєю сім’єю.

— Хто із людей найбільше 
вплинув на ваше життя і слу-
жіння?



— На початку на мене найбільше 
вплинула моя бабуся. Я бачив, як до 
неї приїжджають багато служителів, 
щоб отримати слово від Бога. У мо-
менти, коли я не розумів, як вчини-
ти, приходив до неї, і завжди була 
дуже точна порада від Бога. Бабуся 
мені дуже допомагала.

необхідні Богові. Спільно вирішили, 
що нікуди не поїдемо, як би важко 
не було. Хоча був період, що бага-
то служителів повиїжджали, та й нас 
дуже кликали. Але ми посвятили се-
бе цій землі й будемо служити, на-
скільки Бог дасть сили й здоров’я.

На початку 1990-х на мене впли-
нули проповіді Дерека Принса, Кен-
нета Хейгена. Пам’ятаю, як приїж-
джав Вольтер Зігаревич з іншими 

— Яким був найважчий і 
найщасливіший момент у ва-
шому житті?

— 10 років тому в мене ду-
же захворіли нирки, бувало, 
за служіння мусив приймати 
3-4 знеболювальні таблетки. 
Переніс більше 10 операцій. 
Також були матеріальні про-
блеми, у церкві не все добре 
йшло. Дуже важкий період.

Я молився, щоб зрозуміти, 
у чому справа. І прийшло та-
ке відкриття: Бог уже дав зці-
лення! Але що це значить? Бог 
каже, що я зцілений, а в мене 
все болить! Я шукав відповіді, 
і Бог показав, як доторкнутися 
до Його сили. 

Після цього я отримав зці-
лення від усіх хвороб — і нир-
ки, і очі стали здорові. Також 
моя дружина й ще багато лю-
дей через це відкриття уздо-
ровилися. 

ти про Божу силу, яку Він дав церк-
ві, про зцілення, про те, як будувати 
власну віру. Сьогодні, на жаль, цьо-
му мало приділяють уваги. Ми про-
водимо служіння зцілення й бачи-
мо, як люди оздоровлюються.

— Згадайте кілька останніх свід-
чень.

— Двоє від раку зцілилися — ді-
вчина й старший чоловік. Це най-
важчі хвороби. А так — дуже багато 
зцілень рук, ніг тощо.

— Ваші побажання читачам.
— Як написано, нам через піз-

нання Бога дані обітниці. Ми може-
мо знати ці обітниці, читати про них, 
іншим проповідувати. Але їх необ-
хідно застосувати. І це робиться че-
рез пізнання Бога та Його Слова.

Коли я бачу сьогодні, як хворіють 
і помирають служителі, то запитую 
себе: «Чи є Божа воля на це?» Моє 
побажання, щоб ми пізнали Бога 
зціляючого! Бога, Який діє сьогодні 
через Свого Духа. 

Іноді ми перекладаємо власну 
відповідальність на Нього: «Якщо 
Бог захоче, то зробить!» Але пізна-
ти Його волю й діяти відповідно до 
неї — це перш за все наша відпові-
дальність.

Розмовляв
Дмитро ДОВБУШ

служителями проводити на-
вчання для новонаверне-
них.

— Розкажіть про вашу 
сім’ю.

— Ми з Ольгою разом 
уже 33 роки, маємо п’ятеро 
дітей і одного онука. Усі ді-
ти служать Богу. Дружина — 
відповідальна за жіноче слу-
жіння в області. Вона, як і я, 
родом із Запоріжжя.

— Що ви можете назва-
ти справою вашого земного 
життя?

— 23 роки тому вся ро-
дина Ольги й більша части-
на моєї — виїхали у США. 
Ми одні лишилися в Украї-
ні, бо розуміли, що саме тут 

У той момент, коли в скруті шу-
кав Бога, мені з’явився ангел, і я мав 
можливість ставити йому багато пи-
тань. Після цього став більше навча-

Обласна місіонерська конференція, листопад 2019 р.



Я народився 1960 року в Одесь-
кій області. Мої батьки — з с. Голь-
ма. Там є церква, заснована ще за 
часів Івана Воронаєва. Першими ві-
руючими в нашому роду були мої 
прадід і прабабуся.

Прадід був старостою православ-
ної общини. Його дружина першою 
навернулася в п’ятидесятницькій 
церкві. Одного разу прадід прий-
шов сповідуватися, священик на-
крив його матерією і став відчиту-
вати за те, що жінка «в штунди піш-
ла». Це його настільки обурило, що 
він відкинув покривало, вийшов із 
церкви — і з того часу став ходити 
до протестантів.

1938 року забрали мого діда. 
Приїхали вночі. Він встиг розбудити 
сина (мого батька), щоб попрощати-
ся. Йому кажуть: «Не буди, ти скоро 
повернешся!» А він відповів: «Ні, я 
бачу його востаннє!» Діда вивезли 
в Балту. Жінка з сином йшли пішки 
18 км, щоб дізнатися про його до-
лю. Але їх просто вигнали. 22 роки 
вони нічого не знали. Аж у 1960 ро-
ці батькові дали відповідь на запит у 
КДБ, що діда розстріляли.

Мої батьки вже не застали вели-
ких гонінь, але знали, що таке забо-
рона проводити зібрання, штрафи. 
Тоді християни збиралися по хатах, 
ховалися…

Отже, я виростав у християнській 
сім’ї. Нас було троє братів, я серед-
ній. Жили в Балті. У дитинстві я про-
повідував на недільній школі, був 
активним у церкві. Ще не був наро-
джений згори, але мав певність, що 
Бог є. Завжди розумів, що маю бути 
з Богом і в церкві — що це моя до-
ля. Не знаю, чи це була більше віра, 
чи страх пекла — така суміш. Було, 
що в дитинстві вночі прокидався й 
бачив демонів. А одного разу прий-
шов зі школи, батьків не було, а вже 
було пізно (я не знав, що в церкві 
проходило членське зібрання). По-
думав, що всі вознеслися, а я один 
лишився — йшов, усю дорогу пла-
кав, поки не побачив, що батьки по-
вертаються з церкви.

Морально важко було пережи-
вати насмішки над віруючими — в 
школі обзивали «штундою», зани-
жували оцінки, бійки були… Напри-
клад, такий випадок: ми з одно-
класником здали повністю однако-
ві роботи з креслення, він отримав 
п’ятірку, а я — трійку… Я вийшов і 
показав це перед усім класом, чим 
дуже розлютив учительку. Таку не-
справедливість було важко пережи-
ти. Після того в мене пішли погані 
оцінки. Батькові сказав, що не буду 
далі вчитися.

Тож, закінчивши вісім класів, у 

віці 15 років пішов працювати. Мій 
батько робив на складі. Мене взя-
ли «по блату» учнем інструменталь-
ника, бо я був ще замолодий. Через 
рік отримав спеціальність. А потім 
ми переїхали в Запоріжжя. Там жи-
ла частина нашої рідні. 1976 року 
ми поїхали туди на постійне прожи-
вання. 

Був період після переїзду в За-
поріжжя, коли я став грішити — ви-
пивати. Це тривало 2-3 роки. Хоча я 
розумів, що з цим потрібно закінчу-
вати. Якось ми випивали ще з одним 
хлопцем із віруючої сім’ї, і він став 
казати, що Бога немає. А я з ним спе-
речався, що Бог є і нам потрібно вер-
татися до Нього. Бувало, що я йшов 
і плакав: «Господи, я не хочу більше 
пити!» Але знову робота, друзі — і 
все починалося спочатку…

Мої батьки дуже постили й мо-
лилися за мене. Перед армією ма-
ма сказала: «Василю, я не шкодую 
твоєї плоті! Ти підеш в армію, і я мо-
люся, щоб тобі там було дуже тяж-
ко. Щоб ти пізнав Бога й покаявся!» 
Так і сталося. В армії було дуже тяж-
ко. Багато приниження. Я спускався 
в підвал і молився. Але коли пока-
явся перед Богом, друга половина 
служби пройшла чудово. За чесність 
мене полюбили офіцери, довіри-
ли мені всі ключі батальйону. Я міг 

Василь Гедаревич: 
«Я живу відкриттям нових церков!»

Перші наметові євангелізації. Проповідує Василь Гедаревич  (архівне фото)



закритися собі в підсобці й читати 
Євангелію. Якось спіймали одного 
солдата, який ходив у самоволку, і 
віддали «гражданку» мені. Так у ме-
не з’явилася можливість їздити за 
70 км у Мінськ (служив у Білорусії) 
на богослужіння. 

Після армії відразу прийняв вод-
не хрещення, отримав духовне 
хрещення. Це були 1980-ті роки. 
Пам’ятаю, як у якийсь момент від-
чув сильне бажання служити. «Що 
я маю робити?» — запитував у Бо-
га. І на думку приходить: «Недільної 
школи немає!» Я підійшов до пасто-
ра й сказав, що хотів би працювати 
над цим питанням. Він згодився.

У 1987 році я одружився, Ольга 
родом із Запорізької області. При-
дбав автомобіль. І завжди казав на-
шому єпископу: «Куди вам треба 
їхати, моя машина — до ваших по-
слуг!» Мав велике бажання слухати, 
як він веде справи. Яків Кобилин-
ський був дуже досвідченим слу-
жителем. Тоді в мене не було такої 
думки, що я теж стану пастором. 
Просто хотілося бути з ним.

Разом із тим я був активним у 
церкві — у будівництві, у музичному 
служінні тощо. 1989 року мав силь-
не духовне переживання — уперше 
почув голос Божий у собі. Це було 
так сильно — ніби динамік вібрує 
всередині. До цього я жив більше ві-
рою, а з того моменту почався такий 
живий особистий контакт із Богом.

Була така місія «ДВиМ» («Добрая 
Весть и милосердие»). Ми працю-
вали по тюрмах Дніпропетровської і 

Запорізької областей. У кожній із ко-
лоній утворилися церкви, ув’язнені 
приймали хрещення. У цьому слу-
жінні я був задіяний близько трьох 
років.

ко, який був у нашій місіонерській 
команді, тепер він — старший пре-
світер церков області. У наступній — 
Микола Циплухін, який навернувся 
через тюремне служіння. Дуже осві-

Потім через Олек-
сандра Бабійчука ді-
знався про європей-
ську місію «Христос 
є відповідь». Із 1993 
року разом із нею ми 
стали проводити на-
метові євангелізації. 
Якось до нас приїхав 
один американський 
бізнесмен. Після од-
ної з наметових єван-
гелізацій він подивив-
ся в мої очі і щось там 
побачив. Тоді майже 
без оголошень зібра-
лося до 2000 людей, я 
був просто вражений. 
Він каже: «Я бачу, то-
бі дуже подобається 
це служіння!» — «Ду-
же!» — «У тебе буде 
свій намет!» І через рік вислав мені 
намет.

До цього в області було лише три 
церкви. Ми їздили по різних містах: 
приїжджаємо, місяць живемо, слу-
жимо, відкриваємо церкву — і їде-
мо далі. Бувало, що за літо відкри-
вали три церкви в середньому по 30 
чоловік. З 1994 року ми стали пра-
цювати з власним спорядженням.

Пасторів для новоутворених 
церков практично не було. У першій 
церкві став служити Андрій Лисен-

чена, здібна людина. Звільнившись, 
він відразу поїхав у Київ на біблійні 
курси. Але все-таки в багатьох об-
щинах не було кому служити. Тому, 
не полишаючи євангелізаційної ді-
яльності, ми їздили в новоутворені 
церкви проводити зібрання.

Так ми служили років із п’ять. 
Чесно кажучи, я трохи втомився. Бу-
ло до 20 чоловік на оплаті. Постій-
но не вистачало коштів… Спочатку 
жили просто в машинах. Пам’ятаю 
момент, коли реально не було чого 
їсти. Я тоді трохи підробляв, розво-
зячи посилки з США, але цього бу-
ло мало. Одного разу ми отримали 
контейнер, відкриваємо — медич-
не обладнання й багато продуктів, 
переважно — трикілограмові бан-
ки з тунцем. Дзвоню: «Ми щось не 
те отримали! Посилок немає». Ме-
ні кажуть: «Не знаємо, це не той 
контейнер. Ну, їжте, якщо вам при-
йшло!» І ми харчувалися так ціле 
літо. А в кінці літа зателефонував 
справжній власник, каже: «Ви ту-
нець з’їли?» — «Ні, ще їмо!» — «А 
Богові дякували?» — «Вже три мі-
сяці дякуємо!» — «Ми переплутали 
контейнери, ваш пішов до мене, а 
мій — до вас. Заберіть ваші посил-
ки, а нам віддайте медицину!» Ось 



Як звільнитися від шлюбу?
Як нам бути вільними? Вільними 

від болю, проблем, егоїзму — усього, 
що мучить нас. Деякі жінки «мучать-
ся» зі своїми чоловіками, чоловіки 
— зі своїми жінками. Як «звільнити-
ся» від чоловіка чи дружини? Часто 
ми страждаємо саме від того, що не 
маємо свободи. І вихід один (тільки 
зрозумійте правильно) — померти.

«Закон панує над людиною, по-
ки вона живе. Бо заміжня жінка, по-
ки живе чоловік, прив’язана до ньо-
го Законом» (Рим.7:1,2). Звісно, мо-
ва не про те, що ми маємо бажати 
звільнення від шлюбу — від чолові-
ка або від дружини. Зв’язує й мучить 
нас закон гріха — він діє зсередини, 
завдаючи нам проблем, незручнос-
тей та веде до смерті. Далі сказано: 
«Так, мої браття, і ви вмерли для За-
кону через тіло Христове, щоб на-
лежати вам іншому, Воскреслому з 
мертвих, щоб приносити плід Бого-
ві» (Рим.7:4). Отже, щоб звільнитися 
від «шлюбу з гріхом», потрібно по-
мерти.

Говорити про смерть не дуже при-
ємно, але мова йде про смерть для 
гріха: «Чи ви не знаєте, що ми всі, 
хто христився у Христа Ісуса, у смерть 
Його христилися? …Бо хто вмер, той 
звільнивсь від гріха!» (Рим.6:3,7). 
Можливо, це складно для розумін-
ня, але основне усвідомити, що Ісус 
Христос, померши, узяв на Себе всі 
гріхи, проблеми та хвороби. Потріб-
но вірою прийняти, що ця смерть бу-
ла за нас — і ми померли разом із 
Ним: «Бо що вмер Він, то один раз 
умер для гріха, а що живе, то для Бо-
га живе. Так само ж і ви вважайте се-
бе за мертвих для гріха й за живих 
для Бога в Христі Ісусі, Господі на-
шім… Отож, ми поховані з Ним хре-
щенням у смерть, щоб, як воскрес 
Христос із мертвих славою Отця, так 

щоб і ми стали ходити в обновленні 
життя» (Рим.6:10,11,4).

Як звільнитися від «шлюбу з грі-
хом»? Померти разом із Христом і 
воскреснути для нового життя! Ісус 
воскрес, щоб показати: не важливо, 
у яких обставинах ти перебуваєш, 
важливо, Хто є в тобі. Тому що віра в 
Живого Бога робить нікчемними всі 
проблеми. Ми так часто зосередже-
ні на своєму болю, на тому, що нас 
не люблять або неправильно чинять 
щодо нас, забуваючи, що Ісус Хрис-
тос зробив нас щасливими й вільни-
ми. І в Ньому ми можемо радіти що-
дня! У Ньому — життя!

Це не просто гра слів, чи пси-
хологічний тренінг — це те, що на-
справді звершив Ісус! Ти можеш жи-
ти новим життям — у радості, мирі й 
спокою — уже сьогодні, пережива-
ючи Царство Боже всередині себе.

Отруйна любов
Отруйна любов — любов, яка 

руйнує життя та сім’ї, яка вбиває, ве-
де до трагедії. Це егоїстична любов: 
«Я так сильно тебе люблю! Якщо ти 
не будеш зі мною, я собі щось запо-
дію!» Насправді така людина себе 
більше любить, ніж того, кого шан-
тажує таким способом.

«Мав Авесалом, син Давидів, 
уродливу сестру, а ім’я їй Тамара. 
І покохав її Амнон, син Давидів. І 
вболівав Амнон так, що він аж за-
хворів через свою сестру Тамару, 
бо вона була дівчина, і Амнонові 
здавалося трудно щось їй зробити» 
(2Сам.13:1,2). Хоча і сказано, що він 
її полюбив, але насправді це було 
тільки тілесне бажання.

Амнон вдав хворого і попросив 
Тамару приготувати йому поїсти. 
Коли вона принесла йому млинці, 
і вони лишилися самі, хлопець схо-
пив її. Дівчина вмовляла: «Ні, бра-

так Господь забезпечив нас їжею.
Більшість членів команди бу-

ли неодружені, а в мене — сім’я. Я 
старався часто приїжджати додо-
му, але все одно відчував, що ма-
ло приділяю часу дітям та дружині. 
Цей урок я запам’ятав.

На той час вже й людей стало 
значно менше приходити на єван-
гелізації. Отже, 1997 року, після 
відкриття ще однієї церкви в За-
поріжжі (на той час ми відкрили в 
місті десь 10 общин), я лишився в 
ній пастором. І частина нашої місі-
онерської команди лишилася слу-
жити зі мною.

Десь через три місяці після цьо-
го мені подзвонив тодішній голова 
обласного об’єднання церков Ві-
ктор Токарєв, який мав від’їжджати 
в США, і сказав: «Василю, я бу-
ду пропонувати тебе на старшого 
пресвітера. Ти понавідкривав цер-
ков, тепер доглядай!» Тож неочіку-
вано в 1998 році я став обласним 
пресвітером, хоч зовсім не був у 
перших рядах служителів і не ду-
мав про це.

20 років прослужив старшим 
пресвітером. Але останнім ча-
сом почалися деякі проблеми зі 
здоров’ям, а також особисті мате-
ріальні проблеми, через що вирі-
шив передати це служіння. Почи-
нали з трьох церков, а після закін-
чення мого служіння як старшого 
пастора в об’єднанні було вже 46. 
Слава Богу! Це спільна праця слу-
жителів всього об’єднання.

У нас із дружиною восьмеро ді-
тей (дві дочки й шість синів), один 
онук. Я пастор церкви й продо-
вжую працю в благовісті, над від-
криттям нових церков. Дуже бага-
то служимо пораненим на війні, 
допомагаємо медикаментами, 
продуктами, у ремонті госпіталю.

Служіння завжди приносило 
мені радість. Я живу відкриттям 
нових церков. Радію братерській 
єдності. Жити в церковній сім’ї — 
це справжнє щастя. Я хотів би до-
сягнути того, щоб наша церква бу-
ла настільки потужною, щоб ми 
могли виконути ще більшу роботу. 
Щоб мали власне приміщення для 
біблійної освіти. Тепер це моя ме-
та, яку дуже хотів би реалізувати. 

1

«Слово на часі» 
з Андрієм Лисенком

«Радість людині у відповіді її уст, а слово на часі своєму — яке воно 
добре!» (Пр.15:23).

«Слово на часі» («Слово вовремя») — одна із рубрик на каналі «Good 
Channel», у якій із короткими промовами виступають служителі церков За-
поріжжя, зокрема Андрій Лисенко. До вашої уваги — кілька думок на різні 
теми від пресвітера.



те мій, не безчесть мене, бо не ро-
биться так в Ізраїлі! Не роби цієї ги-
доти. І куди я понесу свою ганьбу? 
А ти станеш як один із мерзотників 
в Ізраїлі» (2Сам.13:12,13). Але він не 
послухав. І, задовольнивши своє ба-
жання, навіть зненавидів її. Згодом 
це призвело до трагедії: Авесалом 
через два роки помстився й убив 
Амнона.

Коли людина каже: «Я люблю на-
стільки, що всі навколо мені винні», 
то це — не Божа любов. Бог бажає, 
аби ми любили від щирого серця. 
Божа любов — жертвує, віддає. У 
ній — перемога, радість і життя. Лю-
біть так, як любить Господь!

Як Бог нас виховує?
Бог ставиться до нас як до Своїх 

дочок і синів, і хоче, щоб у нас в жит-
ті все було як належить. Але один із 
способів Його впливу, якого люди 
не до кінця розуміють — це пока-
рання. Це слово — не зовсім точ-
не, в розширеному перекладі Біблії 
вживається не «покарання», а «ви-
ховання»: «Забули нагадування, що 
говорить до вас, як синів: Мій си-
ну, не нехтуй Господньої кари, і не 
знемагай, коли Він докоряє тобі» 
(Євр.12:5).

Через совість до нас говорить 
Бог: «Так не можна, це нашкодить 
тобі, зруйнує твоє життя!» Люди му-
чаться в сумлінні, коли вчинили не-
правильно, взяли те, що їм не нале-
жить, когось образили. Але Бог не 
бажає наших страждань, Він закли-
кає: покайся, вибачся, вчини гідно, 
виправ ситуацію!

Блудний син думав, що батько 
зробить його слугою, совість доко-
ряла за те, що вчинив. Але, повер-
нувшись додому, хлопець зрозумів, 
що батько любить і чекає. Ось так 
Господь виправляє нас — через до-
кори сумління. Бог — не тиран, Він 
не посилає трагедії, щоб нас чогось 
навчити. Він вибавляє нас від траге-
дій, щоб у Ньому ми мали втіху, ра-
дість і любов.

Ви — боги!
Якось фарисеї звинуватили Ісу-

са Христа, що Він називав Себе Бо-
жим Сином. Відповідь була: «Хіба 
не написано в вашім Законі: Я ска-
зав: ви боги?» (Iв.10:33,34). Ісус на-
зиває людину богом, хоча і з малої 
букви. Звучить досить суперечливо, 
з одного боку, ми розуміємо, що не 
можемо рівнятися до Творця Всесві-
ту, але з іншого — Він поклав на нас 

відповідальність творити добро.
Проблема останнього часу в то-

му, що люди намагаються переклас-
ти власну відповідальність на інших. 
Усі навколо винні. Влада винна! Бог 
винен! Але Ісус каже: «Ви — боги», 
вам дане право вирішувати, вам 
дане право влаштовувати життя — 
власне і суспільне. 

Багато з того, що Господь дав, 
ми просто не використовуємо. Я ві-
рю, що Бог заклав у нас силу і владу, 
аби здійснювати вплив на усю пла-
нету. Це може робити людина, яка 
повністю довіриться Йому і діятиме! 
Ти можеш не лише змінити влас-
ну долю, власну сім’ю, власне міс-
то. Ти зробиш набагато більше, як-
що повіриш Богу, Який дав тобі цю 
владу!Ісус сказав, і в цьому є велика 
сила: «Що тільки зв’яжете на зем-
лі, зв’язане буде на небі, і що тіль-
ки розв’яжете на землі, розв’язане 
буде на небі» (Мт.18:18). Ти можеш 
розв’язати Божі благословення, мо-
жеш наказати горі і вона послуха-
ється.

«Ви — боги!» Іншими словами 
— на вас лежить відповідальність за 
те, що відбувається у вашому житті, 
у вашій сім’ї, у вашій церкві, у вашо-
му місті.

Часто люди кажуть, ніби 
Бог посилає хвороби, війни, 
робить, щоб народжували-
ся діти з інвалідністю, допус-
кає різні трагедії, насильство. 
І в цьому вбачають Божу лю-
бов і Боже виховання. Але Іс-
ус Христос у Своєму земно-
му житті показав волю Отця 
— Він не калічив людей, але 
докоряв словом. Боже Слово 
утішає, докоряє і виправляє.

Коли привели жінку, щоб 
покарати її за Законом — по-
бити камінням — Ісус ска-
зав: «Хто з вас без гріха, не-
хай перший на неї той каме-
нем кине!» Що сталося далі: 
«А вони, це почувши й сум-
лінням докорені, стали один 
по одному виходити, почав-
ши з найстарших та аж до 
останніх. І зоставсь Сам Ісус і 
та жінка, що стояла всереди-
ні...» (Iв.8:9). Він сказав лише 
кілька слів, Він сказав істину 
— і людей стала судити їхня 
совість. 



Я вірю всім серцем, що Європа 
буде спасенна. Мої очі бачили, що 
Бог робив у Африці. І Він діятиме 
тут, у Європі! Європа обмита кров’ю 
Христа!

Я тут не для того, щоб розпові-
дати історії, а для того, щоб пропо-
відувати Євангелію. Розкласти її по 
пунктах. Це не людська мудрість, це 
Божа мудрість. Це найвища освіта у 
світі, яку можна отримати.

У Євангелії від  Луки, 19:10, ска-
зано: «Син бо Людський прийшов, 
щоб знайти та спасти, що загинуло!» 
Хочу виокремити слово «знайти».

А тепер звернуся до Книги Буття. 
Дам невеликий опис того, що тоді 
відбулося. Біблія каже, що Бог ство-
рив світ за шість днів. Цікаво, як чис-
ло шість простежується в Писанні. 
Шість днів творіння. Шість годин Іс-
ус висів на хресті — з дев’ятої ранку 
до третьої пополудні…

І Бог створив перших людей 
— Адама та Єву. І побачив, що все 
вдалося вельми-вельми добре! Він 
підсумував усі шість днів творіння і 
шість разів сказав «Дуже добре!» Це 
була висока оцінка. А потім відсвят-
кував Свій день відпочинку — ша-
бат. Бог спочив не тому, що Він вто-
мився, а тому, що втішився резуль-
татом Своєї праці.

І раптом під час спочинку Гос-
подь почув крик! Він не покликав 
архангела Гавриїла: «Що це за щем-

ливий крик Я почув з Едему? Будь 
ласка, піди й скажи Адаму і Єві, що 
мій робочий день закінчився!» Ні! 
Він Сам піднявся, порушив Власний 
день спочинку. Чому Він це зробив? 
Будь ласка, ніколи не забувайте про 
це — Бог скасував Свій шабат, тому 
що Він не здатний бути спокійним, 
коли хоча б одна душа волає про 
спасіння! Він не може бути безді-
яльним, Йому не до спочинку тоді!

У п’ятому розділі Євангелії від 
Івана, коли фарисеї дорікали Ісусо-
ві за те, що порушив суботу, зцілив-
ши чоловіка, який хворів 38 років, 
Він відповів: «Отець Мій працює аж 
досі, працюю і Я!» Навіть в суботу. 
Ви щасливі з цього? Яка дивовижна 
книга — Біблія!

Тож Бог встав і сам закричав: 
«Адаме-е-е! Де ти-и-и?!» Як я це 
читаю, то роздумую у своєму сер-
ці: коли Господь сказав ці слова, Він 
мав на увазі щось особливе. Він хо-
тів сказати: «Адаме, якщо ти дума-
єш, ніби можеш жити без Мене, то Я 
не можу жити без тебе! Ти потрібен 
мені, Адаме! Я створив тебе! Я лю-
блю тебе! Я не хочу втратити тебе! 
Адаме, де ти?!»  

Сьогодні ми — Адами та Єви. І 
якщо почуємо голос Ісуса Христа, 
то матимемо найвеличніші пережи-
вання у своєму житті! 

Так Господь розпочав шукати. І 
назва моєї проповіді «Спаситель, 

Який шукає». Пошуки почалися! 
Червоною лінією через усю Біблію 
— від Буття до Об’явлення — про-
ходить образ Бога, Який шукає! Він 
шукає тебе! Розділення з тобою 
приносить Йому біль! Він шукає те-
бе, тому що Він любить тебе! «Шу-
каю! Шукаю! Шукаю!» — каже Бог.

Знайдіть Повторення Закону, 
7:7-8, і виділіть у своїй Біблії ці ві-
рші. Я передам їх своїми словами. 
Бог звертається до вибраного наро-
ду: «Я люблю вас! Але не тому, що 
ви кращі за інші народи. Не тому, що 
ви якісь особливі люди. Я люблю вас 
просто тому, що Я вас люблю!» Тут 
немає жодної логіки, як це можна 
було би пояснити. Але Він любить 
нас, тому що Він любить нас! Він лю-
бить тебе, тому що Він любить тебе! 
З самого твого народження, і навіть 
раніше. 

Прочитаємо з Пророка Осії. Я за-
вжди плачу, коли читаю це: «Як тебе 
Я, Єфреме, віддам, як видам тебе, о 
Ізраїлю? Як тебе Я віддам, як Адму, 
учиню тебе, мов Цевоїм? У Мені пе-
ревернулося серце Моє, розпали-
лася разом і жалість Моя! Не вчи-
ню жару гніву Свого, більше нищити 
Єфрема не буду, бо Бог Я, а не люди-
на…» (Ос.11:8,9).

Єфрем викликав Божий гнів. Він 
не послухав Його заповідей. І Бог 
каже: «Моє серце перевертається!» 
Так яскраво виявляється пристрасть 

Спаситель, 
Який шукає

Проповiдь



нашого Спасителя! Пошук почався. 
А потім Бог Сам прийшов у цей 

світ через Ісуса Христа. Чи ви щас-
ливі з цього? Минулого Різдва, го-
туючи привітання друзям, я напи-
сав: «Щоб спасти Ізраїль, Бог послав 
Мойсея, Ісуса Навина та багатьох ін-
ших. Але, щоб врятувати нас, Він ні-
кого не посилав — Він прийшов осо-
бисто!» Алілуя! Це Бог любові! Він 
— наш Спаситель!

Я люблю Євангелію, вона така 
чудова! Повертаємося до Євангелії 
від св. Луки, 19:10, і бачимо, що Бог 
продовжує шукати, втілившись че-
рез Ісуса Христа.

Коли Ісус прийшов на Землю й 
розпочав Своє служіння, Він сказав: 
«На Мені Дух Господній, бо Мене 
Він помазав, щоб Добру Новину зві-
щати вбогим. Послав Він Мене про-
повідувати полоненим визволення, 
а незрячим прозріння, відпустити 
на волю помучених» (Лк.4:18). Він 
прийшов, щоб звільнити! Щоб кож-
ному з нас сказати: «Ти вільний!» 

Проповідуючи на одній конфе-
ренції, я помітив у перших рядах 
юнака, який плакав. І мені здало-
ся, що він плаче з гіркоти. Подумав: 
«Святий Дух торкається його серця!» 
І вирішив підійти до нього після бо-
гослужіння. Хлопець не вийшов на-
перед до покаяння. Але я знайшов 
його й сказав: «Молодий чоловіче, я 
бачив, як ти плакав увесь вечір. Ти 
маєш особливу проблему? Чи можу 
я допомогти?» Він подивився на ме-
не зі здивуванням і відповів: «Коли 
ви проповідували, мій розум все по-
вторював: «Це все казки, це все каз-
ки!» Тоді я кажу: «Можна запитати: 
чи завжди ти плачеш, коли слухаєш 
казки?» — «Ні! У тому-то й справа 
— розум повторює: «Це казки!», а 
серце плаче: «Це правда!» Я сказав: 
«Прислухайся до свого серця, воно 
поганого не порадить! Дух Святий 
стукає у твої двері!»

Я міркував: як це можливо, щоб 
хтось, чуючи Євангелію, назвав це 
казкою? І думаю, що знайшов від-
повідь. Птах, який народився в кліт-
ці, знає тільки ґрати клітки. Це його 
реальність. Він не має уявлення про 
світ за межами клітки — про золоте 
сонце, про блакитне небо, про висо-
кі гори…

Я вірю, що вас усіх привела рука 
Святого Духа. Обіцяю вам на основі 

Божого Слова: сьогодні ви відчуєте, 
як двері вашої клітки відчиняться! 
Ви розправите крила й уперше зле-
тите в небо над містом і прославите 
Господа.

Алілуя! Ісус прийшов до вас цьо-
го вечора. У нього є ключі від усіх 
замків. Він відкриває двері — вхід 
у Боже Царство. Слава Господу! Він 
зійшов з небес на землю, щоб від-
нести наші гріхи на хрест. Послухай-
те уважно! Ісус Христос приніс хрест, 
а не психологічну методику. Нічого 
не маю проти психіатрів. Але справа 
спасіння — поза медициною. Коли 
Бог звільняє, то Він розбиває кожен 
шматок ланцюга, який вас тримав. 
І це не повільний довгий процес, а 
миттєвий.

Сьогодні — день спасіння. Ісус 
прийшов звільнити, а не просто зро-
бити приємнішим наше земне жит-
тя. Він не приніс нам м’який матрац 
і рожеві фарби. Він не прийшов нас 
трохи оживити, покращити. Ні! Він 
прийшов нас повністю спасти!

Дозвольте сказати дещо більше. 
Євангелія — це не реформація. Ви-
бач, Мартіне Лютере! Євангелія — 
це не декорація. Євангелія — це не 
євроремонт. Євангелія — це звіль-
нення! Вона руйнує стіни дияволь-
ської тюрми й випускає всіх полоне-
них, повертаючи їх до Божої сім’ї. 

Коли євреї згадували чудеса Ста-
рого Заповіту, вони не пригадували, 
як у когось перестало боліти коліно. 
Вони  пригадували, як розділилося 
Червоне море — і ізраїльтяни про-
йшли по сухому дну. Сьогодні Ісус 
тут — щоб розділити перед тобою 
море. Для чого? Щоб ти був віль-
ним! Ми маємо від чого радіти, хі-
ба ні?

Ісус не прийшов, щоб спасти ре-
лігію. Він прийшов спасти людей. 
Саме люди, загублені в гріховному 
світі, потребують спасіння. Колись 
мене запитали: «Як ви вважаєте, чи 
існує життя на інших планетах?» Я 
сказав: «Ніхто не знає… Але чи важ-
ливо це для нас? Ми ніколи там не 
будемо. Та одне я знаю точно: Бог 
чомусь особливо полюбив саме наш 
світ! Саме по цій землі ступили Його 
ноги! Саме на цю землю пролилася 
Його кров! Для того, щоб кожен, хто 
увірує в Його ім’я, був спасенним!» 
О, дякуємо тобі, Ісусе!

Ісус промовляє: «Ось Я стою під 

дверима та стукаю: коли хто по-
чує Мій голос і двері відчинить, Я 
до нього ввійду, і буду вечеряти з 
ним, а він зо Мною» (Об.3:20). Ска-
жи Господу: «Я відкриваю для Тебе 
двері мого серця. Будь ласка, ввій-
ди, я хочу, щоб Ти знайшов мене!» 
Ти не зможеш самостійно вигнати 
диявола зі свого життя. Тільки Ісус! 
Він очистить твоє серце й запанує в 
ньому — диявол переможений, Ісус 
царює! «Коли Син зробить вас віль-
ними, то справді ви будете вільні» 
(Iв.8:36).

Поділюся історією, яка сталася в 
Африці. Поламався к нас орган. Уже 
стільки разів його ремонтували, але 
надаремно. Я сказав нашому му-
зиканту: «Думаю, він на шляху до 
могили. Треба купити новий!» І ми 
приїхали в найбільший музичний 
магазин у Йоханнесбурзі вибира-
ти інструмент. Несподівано переді 
мною став продавець, він був ніби 
в стані шоку, і каже: «Пане, я бачу 
Ісуса у ваших очах!» Думаю: «Чому 
цей чоловік, якого я вперше бачу, 
говорить мені такі речі?» Забігаючи 
наперед скажу, що після тієї зустрі-
чі той чоловік отримав спасіння. Але 
в той день я йшов до своєї машини 
й думав: «Господи, не розумію, чо-
му цей незнайомець сказав, що ба-
чить Тебе в моїх очах! Як так?!» Рап-
том Святий Дух промовив до мене: 
«Спокійно, Рейнхарде! Ісус живе в 
твоєму серці, й іноді просто вигля-
дає з твоїх вікон!»

Моє останнє звернення дуже 
важливе. Бог піднявся і став клика-
ти: «Адаме, де ти?!» І цей голос лу-
нає крізь століття і сягає наших днів. 
Він не запитує: «Адаме, хто ти?», бо 
Творець знає його досконало. Він 
питає: «Де ти? Ти вийшов із Моєї 
присутності! Чому ти порушив Мою 
заповідь? Чому ти не повертаєшся? 
Якщо ти визнаєш свій стан, Я вирішу 
твою проблему! Де ти?!»

Постав на місце Адама себе. Бог 
кличе до тебе: «Де ти? Йди до Ме-
не!» Святий Дух на цьому місці. Іс-
ус готовий спасати! Він називає те-
бе на ім’я. Скажи: «Так, Ісусе! Я тут! 
Спаси мою душу!» 

Рейнхард БОНКЕ, 
проповідь на фестивалі 

«Awakening Europe», Прага-2017



Звітна конференція служителів 
дитячого та підліткового  служіння 
УЦХВЄ відбулася 29-30 листопада в 
приміщенні Київського Біблійного 
інституту.

Учасники підсумовували роботу 
за рік, обговорювали нагальні пи-
тання душеопікунства серед дітей, 
зокрема проблему використання ґа-
джетів, та обмінювалися ідеями для 
подальшого служіння.

Присутніх привітав старший 
єпископ Михайло Паночко. Він на-
голосив, що  лише Слово Боже та 
Дух Святий можуть бути «щеплен-
ням» від «вірусу» цього світу, і ли-
ше з Божою допомогою ми зможе-
мо закласти духовний імунітет у ди-
тячі душі. «Неправильно відділяти 
дітей від церкви. Бажаю вам осо-
бливої мудрості й глибокого усві-
домлення, що праця з дітьми — ар-
хіважлива. Ми маємо твердо стояти 

Душеопікунство дітей та підлітків, проблема ґаджетів і соцмереж були в центрі обговорення 
на конференції дитячих служителів

в істині. Вкрай потрібно бути відпо-
відальним за дитячі душі, і не лише 
не втратити жодної дитини, але й 
надбати ще більше для Царства Бо-
жого!», — наголосив Михайло Сте-
панович. Він зазначив, що Мойсей, 
Даниїл, апостол Павло були відпо-
відальними людьми, які щиро лю-
били свій народ, і завдання дитячих 
служителів — навчити своїх підопіч-
них  тому ж. 

Інна Алконова, учитель-мето-
дист з міста Рівне, провела для при-
сутніх семінар на тему душеопікун-
ства. Вона наголосила, що сьогодні 
дуже часто ми перетворюємося на 
викладачів, які лише викладають 
матеріал, передають інформацію, 
але цього не достатньо.  Господь хо-
че, щоб ми стали пастухами дитячих 
сердець, навчилися бачити їхні по-
треби, переживання, сердечні рани. 
Дуже важливо, щоб ми навчилися  
бачити коріння дитячих проблем і 
надавали вчасно допомогу.

«Тоді можна буде словами дати 
зцілення, молитвою — підтримку, 
а Словом Божим — пораду на по-
дальше життя», — зауважила Інна 
Алконова.

Найбільша проблема сьогодні, 
за словами спікера, — неготовність 
учителів взяти на себе тягар дітей. 

Господь сказав: «Носіть тягарі один 
одного». Дуже часто душеопікун-
ство починається з того, щоб поба-
чити, чи голодна дитина, чи вона 
вдягнена, а якщо ні, то чому це так… 
І виправити.

Часто треба копати глибше: про-
вести бесіду з батьками, служите-
лями, але часу для цього в учителів 
не вистачає, а іноді не лише часу, а 
й бажання. Тому потрібно проводи-
ти навчання молодих служителів, 
заохочувати їх до праці, підбадьо-
рювати й надихати. Показувати, як 
правильно сприймати душеопікун-
ську працю.

Що робити із засиллям ґаджетів 
у церквах?! 

Саме на таке неоднозначне та 
болюче питання шукали відповіді 
служителі дітям та підліткам із усієї 
України протягом другого дня своєї 
спільності.

Даниїл Качуляк, один із лідерів 
молодіжного руху Spirit Time, роз-
повів про зростаючу популярність 
різноманітних мобільних програм. 
Ведуться розробки мобільного до-
датку «ДіЯ» («Держава і Я» — мо-
більний портал та додаток, де мож-
на буде отримати всі онлайн-послу-
ги від держави), немало з нас вже 
чули про «Церкву в смартфоні» з 

Результати тесту на ст. 16
(див. 1Ів.2:12-14)

1. Немовлята. Найбільше по-
требують Бога, що прощає, вони 
живуть відчуттями, а не вірою, 
сумніваються у тому, чи Бог про-
стив, чи Бог любить, їм потрібний 
«тактильний» контакт, щоб відчу-
вати себе в безпеці.

2. Діти. Найбільше шукають Бо-
га-Батька, тішаться Його любов’ю 
та піклуванням, вони все ще по-
требують постійного відчуття Його 
присутності, просять допомоги в 
усіх, навіть найдрібніших, справах.

3. Юнаки. Найбільше пізнають 
Господа-Переможця, для них ак-
туальний стан боротьби з гріхами 
та власними недоліками, і саме в 
Бозі вони знаходять перемогу для 
себе.

4. Батьки. Рівень, на якому від-
кривається Бог Неосяжний, таким 
людям приходить чітке усвідом-
лення, що вони взагалі ще навіть 
на йоту не зрозуміли Бога — на-
стільки Він величний і непізнава-
ний.



онлайн-прихожанами, а також про 
соціальні мережі, які «з’їдають» час 
не лише дорослих, але й дітей. І до-
сить часто наших дітей просто не-
має в реальному житті. А де ж тоді 
їх шукати? Йти за ними в соцмере-
жі чи «витягувати» їх звідти, поєд-
нуючи віртуальний світ із реальним 
життям та навчаючи правильно ко-
ристуватися технологічними здобут-
ками людства?

Пропозиції надходили різні: по-
вністю заборонити використання ґа-
джетів до досягнення повноліття, ко-
ристуватися тільки під батьківським 
контролем, заборонити використан-
ня в церквах, але дозволити корис-
туватися в повсякденному житті.

Антоніна Соколова, учитель-ме-
тодист із міста Дніпро, розповіла 
про правила користування соціаль-
ними мережами. Для того, щоб цей 
інструмент був корисним, а не прір-
вою для нашого дорогоцінного ча-
су, вона дала декілька порад.

1. Інтернет і ведення сторінок 
у соцмережах не можуть замінити 
спілкування з Богом.

2. Основна мета християнина — 
свідчити про Господа й Спасителя Іс-
уса Христа. І в Інтернеті теж. 

3. Кожен свій запис в Інтерне-
ті намагайтеся співвідносити з цією 
метою.

4. Перед виходом в Інтернет мо-
літься.

5. Якщо вам немає чого сказа-
ти хорошого — краще промовчати. 
Не втручайтеся в марні плітки та ко-
ментарі.

«На конференції ми порушува-
ли досить актуальні питання. Зо-
крема, питання душеопікунства, яке 
тепер на низькому рівні в церквах і 
в служінні серед дітей… Проблема 
ґаджетів — теж досить цікава те-
ма. Але тут буде складно прийняти 
загальну позицію для всіх. Можли-
во, ми підготуємо поради-рекомен-
дації для батьків та служителів», — 
підвела підсумок Лариса Мурах, за-
відувачка відділу служіння дітям та 
підліткам УЦХВЄ.

Конференцію відвідали 56 слу-
жителів з усіх областей України.

 Софія ЯРОШЕНКО

Юрій Веремій: «За останній рік кількість вірян у церквах УЦХВЄ 
в країнах Європи зросла майже вдвічі»

29 листопада 2019 року в Німеччині, на базі Берлінської церкви ХВЄ, що 
на вул. Шпрінґборнштрасе, 248а, де пастором служить Леонід Козаріз, від-
булося робоче засідання Комітету служителів УЦХВЄ в Західній Європі.

Як розповів координатор служіння єпископ Юрій Веремій, учасники за-
сідання підсумували результати праці за рік. За даними, які були озвучені 
пасторами, кількість членів «українських» церков в Європі зросла майже у 
два рази.

«У багатьох містах Європи відкрилися нові церкви, започатковано но-
ві домашні групи, — говорить  Юрій Костянтинович. —  Отже, є потреба у 
кваліфікованих посвячених служителях, які мають страх Божий, розуміють 
та люблять братерство. А також можуть добре христоцентрично й богонат-
хненно проповідувати, співати, грати, тобто вести прославлення».

Засідання відбулося в дружній робочій атмосфері. Служителі  запланува-
ли дати засідань Комітету на 2020 рік.

«Дякуємо усім церквам, місіям, братам та сестрам, які активно підтри-
мують це служіння духовно й матеріально. Адже в Європі праця непроста — 
брати й сестри стикаються з духовними, сімейними й матеріальними труд-
нощами. Підтримаймо їх молитовно!» — закликав Юрій Веремій.

3 грудня на базі цієї ж Берлінської церкви відбулося робоче засідання 
Комітету служителів Європи, Великої Британії та ОАЕ, на яке прибули єпис-
копи, пастори та керівники великих світових місій.

У більш ширшому колі служителі підсумували роботу  Першого форуму 
євангельських служителів згаданих країн, що пройшов 25-26 жовтня 2019 
року в м. Нідда, в Німеччині.

Домовилися про створення спільної інформаційної бази церков, розта-
шованих у різних містах Європи. У цій базі можна буде знайти інформацію 
про діяльність «фальшивих лукавих діячів», про міграцію членів церкви з 
одного місця в інше та про тих, хто перебуває на дисциплінуванні. Також ця 
база стане платформою для обміну досвідом та різноманітними ресурсами 
людськими, духовними й матеріальними.

Учасники засідання накреслили план служіння на майбутнє, спланували 
зустрічі Комітету у 2020 та 2021 роках.

1 грудня у Брюссельській громаді УЦХВЄ «Гора Сіон» (Бельгія) відбу-
лося урочисте рукопокладення на пресвітерське служіння Дмитра 
Очула та Вірела Коту. Цього дня тут охрестили  нових членів: свя-
те водне хрещення по вірі прийняли 14 чоловік.



2 жовтня 2019 року розпочало 
роботу виїзне засідання Комітету 
УЦХВЄ, яке проходило в мальовни-
чому куточку Київщини, на христи-
янській базі «Територія змін» по-
близу Фастова.  Перший день був 
навчальний, другий —  старші слу-
жителі присвятили робочому засі-
данню.

Старший пресвітер обласного 
об’єднання церков ХВЄ Київської 
області Олександр Озеруга, розпо-
чинаючи тему душеопікунства, го-
ворив про людей, яким воно най-
більше потрібне (п’ять категорій 
овець у стаді Божому).

Директор Місіонерського депар-
таменту Микола Синюк запропону-
вав пасторам поставити собі, як ду-
шеопікунам, два запитання: що я 
думаю про Бога і що Бог думає  про 
мене (про поведінку, стиль життя, 
служіння)? Він говорив про риси ха-
рактеру, на яких має сфокусувати 
увагу служитель.

Директорка Департаменту слу-
жіння дітям і підліткам Лариса Му-
рах розкрила тему «Як зберегти по-
коління для Бога».  Особливу увагу 
вона приділила  характеристикам 
так званого «покоління Z» — дітям 
та підліткам, які народилися після 
2000 року.  Це люди,  які не уявля-
ють світ без Інтернету, смартфонів 
та комп’ютерів. Вони живуть «на 
крок попереду», проте мають слаб-
кі сторони: брак живого спілкуван-
ня,  потреба в розвитку креативного 
мислення, нездатність до команд-
ної роботи. Доповідачка розгляну-

ла методи душпастирської роботи з 
сучасними дітьми та звернулася до 
пасторів: «Говоріть з батьками про 
виховання дітей. Учіть дітей ділити-
ся й шанувати батьків. Підіймайте 
авторитет батька в сім’ї. Формуйте 
розмовну мову, особливо в хлопчи-
ків як майбутніх проповідників».

Директор Департаменту моло-
діжного служіння Іван Білик звер-
нув увагу присутніх на три напрямки 
душеопікунства: наставництво, кри-
зове душеопікунство та менторство. 
Наставництво означає поступове 
навчання від новонаверненого до 
зрілого служителя.  Коли ж воно не 
дає плоду, служителі стикаються з 
потребою кризового консультуван-
ня членів церкви. Це, як правило, 
проблеми самооцінки, прощення, 
залежності. І, нарешті, менторство 
— це допомога в розвитку нових лі-
дерів, коли служитель із досвідом 
бере під опіку молодого потенцій-
ного служителя (за прикладом сто-
сунків апостола Павла й Тимофія). 
Цей напрямок консультування Де-
партамент  молодіжного служін-
ня запроваджує планомірно у своїх 
проектах та заходах.

З десяти порад Мартіна Лютера 
Кінга пасторам, які «вигоріли» на 
служінні, розпочав свій виступ ди-
ректор Департаменту освіти Віктор 
Вознюк. За його словами, ця про-
блема стосується батьків і матерів, 
людей різних професій. Однак най-
більше потребують душеопікунської 
допомоги публічні люди, а це слу-
жителі різного рангу.

Володимир Бричка, директор 
Департаменту сімейного служін-
ня, говорив про досвід консульту-
вання сімейних пар. Він окреслив 
три типи союзів: «райський клімат 
у сім’ї», «шлюб-ярмо» та «сімейне 
пекло». Мета душеопікуна допо-
могти подружжю повернутися із сі-
мейного пекла в романтичну зако-
ханість. «Біблійне консультування 
— це  мистецтво, дар дати пораду, 
Божий погляд на проблему, біблій-
ний вихід з неї та допомогти людині 
в її вирішенні», — зазначив Володи-
мир Дмитрович.

Про працю з новонаверненими 
людьми, які прийшли до церкви й 
покаялися, говорив Анатолій Коза-
чок. «Це найважливіші люди у церк-
ві, і наставляти їх — це виконувати 
заповідь проповідувати Євангелію, 
Христос три роки провів з учнями», 
— зауважив спікер. За його слова-
ми, з новонаверненими членами 
церкви має працювати відповідаль-
на та зріла людина, яка може при-
вести до переживання Бога й Хре-
щення Духом Святим.

Після перерви відбулася чи не 
найцікавіша частина навчальної се-
сії — панельна дискусія з участю спі-
керів презентацій. Під час неї слу-
жителі мали змогу поставити запи-
тання, тож спектр обговорюваних 
питань значно  розширився: від кон-
сультування відлучених до настав-
ництва дітей служителів тощо.

 Другий день засідання Коміте-
ту УЦХВЄ розпочався з молитовно-
го зібрання. Слово до молитви мали 
пастор Анатолій Яковець та єпископ 
Михайло Мокієнко. Потім приступи-
ли до робочої програми, затверди-
ли протокол попереднього засідан-
ня та розглянули ключові питання 
порядку денного. Серед них — про-
ведення з’їзду вчителів загально-
освітніх шкіл, затвердження онов-
леної символіки УЦХВЄ і підготовка 
до святкування 100-річчя євангель-
ського руху в Україні.

Душеопікунство в церкві — основи та «підводні камені» 
цього служіння розглядали на засіданні Комітету братерства



У суботу, 2 листопада 2019 року,  
на Київщині, в приміщенні церкви 
«Благодать» (с. Софіївська Борща-
гівка) відбулася Всеукраїнська кон-
ференція педагогів-християн.

У заході взяли участь близько 200 
делегатів із різних куточків України. 
Освітяни зібралися на конференцію, 
щоб об’єднати зусилля у спільному 
просвітницькому служінні.

Ті, хто покликаний сіяти в дитячі 
душі розумне, добре й вічне, й самі 
потребують посіву від духовних на-
ставників та благословення й мо-
литви Церкви. Тому серед тем, по-
рушених на конференції, були й та-
кі: роль і місце вчителя в місцевій 
євангельській громаді, шляхи під-
вищення кваліфікації, законодавче 
забезпечення діяльності, а також 
популяризація професії педагога се-
ред християн.

Під час пленарного засідання ке-
рівник Департаменту освіти УЦХВЄ 
Віктор Вознюк та перший заступник 
старшого єпископа УЦХВЄ Анатолій 
Козачок говорили про важливість 
професії педагога та роль учителя-
християнина на сучасному етапі ста-
новлення нашої держави.

Після секційних занять відбулася 
цікава панельна дискусія під моде-
руванням секретаря Департамен-
ту освіти УЦХВЄ Богдана Галюка на 
тему: «Вчитель-християнин як місі-

На першій Всеукраїнській конференції вчителів-християн оголосили про створення 
Асоціації педагогів УЦХВЄ

онер» з участю старших служителів 
братерства й досвідчених педагогів.

Також під час конференції про-
вели установчі збори щодо утво-
рення нової громадської організа-
ції – «Асоціації педагогів-християн 
УЦХВЄ» (назва ще узгоджується). 
Делегати обрали та поблагословили 
членів комісії, яка разом із юриста-
ми буде працювати над реєстрацією 
Асоціації. А крім того, висловили по-
бажання, щоб такі конференції ста-
ли щорічними.

Завершив захід словом та молит-
вою старший єпископ УЦХВЄ Ми-

хайло Паночко. «У наш час Бог від-
крив широкі можливості для церк-
ви. Можливо, це вже останній за-
клик для українського суспільства, 
щоби піднятися з трясовини колиш-
ньої системи – брехливої, злодій-
ської, атеїстичної… Велику роль тут 
грає просвітницька робота. Ісус усе 
своє земне життя присвятив навчан-
ню, ходив і навчав. І нам треба на-
вчати», – наголосив старший єпис-
коп, усіляко підбадьорюючи вчите-
лів служити дітям, їхнім батькам та 
своїм колегам без страху й сумніву, 
з надією на Господа.



У неділю, 10 листопада 2019 ро-
ку, у Києві відбулася молитва за Єв-
ропу. Лідери п’ятидесятницьких 
церков європейських країн щороку 
збираються на молитву в різних сто-
лицях Європи. Нинішнього року мо-
литовне богослужіння провели в Ки-
єві, у церкві на вул. Кар’єрній,44, яка 
цього дня святкувала своє 45-річчя.

Старші священнослужителі наці-
ональних п’ятидесятницьких церков 
із Австрії, Боснії, Бельгії, Норвегії, 
Швеції, Франції, Словенії та Фінлян-
дії долучилися до київських братів та 
сестер для молитви за конкретні по-
треби різних регіонів Європи.

Директор Департаменту зовніш-
ніх зв’язків УЦХВЄ Юрій Кулакевич 

Лідери п’ятидесятницьких церков Європи в Києві здійснили молитву 
за Європейський континент

відрекомендував гостей. Першим 
молився глава П’ятидесятницької 
європейської спільноти (Pentecostal 
European Fellowship) Пелле Хорн-
марк зі Швеції. «Наша загальноєвро-
пейська п’ятидесятницька спільно-
та — це приблизно 60 національних 
об’єднань у різних країнах, — сказав 
він. —  Я вірю, що пробудження ще 
прийде з великою силою на цей кон-
тинент. І найкращий шлях принести 
його в Європу — прийти з молитвою 
перед престол Господній».

Лідери інших національних 
об’єднань молилися за потреби 
окремих європейських країн. Вони 
ділилися відкриттями та закликали 
до молитви за такі загальні потре-
би, як встановлення миру в окремих 
регіонах, відкриття  нових церков та 
зміцнення в Дусі Святому.

Завершуючи молитву, Пелле 
Хорнмарк сказав до присутніх у залі: 
«Дякую за вашу ревність та посвяту 
справі місії в нашому спільному єв-
ропейському домі. Хочемо ваш місі-
онерський настрій повезти з собою 
додому».

Вийшов документальний фільм 
про життя дітей в інтернатах – прав-
да про найбільш закриту і жорстоку 
систему в Україні, що ламає тисячі 
сирітських доль. Картину під назвою 
«Що таке любов?!» презентували  
18 листопада у кінотеатрі «Оскар».

«Ці кадри вкотре переконують, 
що діти мають жити й виховуватись 
у сім’ї. Хочеться, щоб наша країна 
звільнилася від такого ганебного 
явища, як багатотисячне сирітство 
та страждання  дітей в інтернатах. 
У проекті, озвученому Уповноваже-
ним Президента з прав дитини, за-
плановано скоротити кількість бу-
динків-інтернатів в Україні на 70%. 
Натомість докласти максимум зу-
силь на підтримку сімей, щоб запо-
бігти продукуванню сирітства при 
живих батьках», – говорить старший 
єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко. 
За його словами, любов до сиріт та 
праця з ними подобається Богові, і 
в цьому має докласти зусилля кож-

на людина, яка вважає себе христи-
янином.

«Дивитися цей фільм – непросто. 
Він показує закриту і жорстоку сис-
тему. Але це система, яка існує сьо-
годні. І яка повинна бути реформо-
вана», –  зазначив після презентації 
Уповноважений Президента з прав 
дитини Микола Кулеба. Він щиро 
подякував авторам фільму, а також 
руху «Україна без сиріт»,  Міністер-
ству соціальної політики України та 
БФ «Мій Дім».

Як розповів режисер фільму Ле-
онід Канфер, знімати почали ще два 
роки тому. «У соціальному плані 
це кіно про систему інтернатів, яка 
дісталася нам у спадок ще з радян-
ських часів – закриту, бездушну, ко-
румповану, з надзвичайною жор-
стокістю і насильством. У загально 
гуманітарному плані цей фільм про 
найбільш запущені хвороби нашого 
суспільства – про тотальну нелюбов 
та байдужість, які бумерангом по-
вертаються до кожного з нас, про-
дукуючи нове покоління таких са-
мих недолюблених людей».

«Ці кадри вкотре переконують, 
що діти мають жити й виховуватись у сім’ї», – Михайло Паночко






