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Проповiдь

Висохлі джерела
Аральське море
Почну з ілюстрації — історії про
Аральське море. Колись воно було
четвертим за величиною озером у
всьому світі.
У 1930-х роках у СРСР стали виробляти бавовну. Для її вирощування потрібно дуже багато води. Щоб
зрошувати бавовняні поля, стали забирати воду з двох рік — Сирдар’ї та
Амудар’ї, які живлять Аральське море. Уже тоді дехто бив тривогу й казав, що так робити не можна. Звичайно, їх ніхто не слухав. Здавалося
б — такі великі ріки, води достатньо!
Але, починаючи з 1970-х, став спостерігатися спад рівня Аральського
моря, і до 2000-х водойма зменшилася на 90%! Озеро практично висохло, лишилася солона пустеля.
Та екологічне лихо полягало
не лише в засусі. На острові Відродження, який був ізольований від
людей, у радянські часи проводили
бактеріологічні випробування. І коли вода відійшла, стали хворіти люди, які живуть на березі Аралу. Тепер там — один із найвищих рівнів
смертності дітей у світі. 6 людей із
10 мають важкі хвороби. Катастро-

фа, яку можна порівняти з Чорнобилем.
Отже, коли забрали джерела, поступово прийшла катастрофа.
Біблійні приклади
Тепер звернімося до Писання й
простежмо, як починалася та закінчилася життєва історія трьох біблійних героїв.
Початок: «Ось ти зачнеш, і сина
породиш, і бритва не торкнеться його голови, бо дитя те буде Божим
назореєм від утроби, і він зачне спасати Ізраїля з руки филистимлян»
(Суд.13:5).
Кінець: «І збудився він зо сну свого та й сказав: Вийду я, як раз-у-раз,
і стрясуся. А він не знав, що Господь
відступився від нього» (Суд.16:20).
Спочатку в житті Самсона були
великі перемоги, але скільки вірьовочці не витися — кінець усе одно
буде.
Початок: «І сказав Самуїл до
всього народу: Чи бачите, кого вибрав Господь? Бо нема такого, як
він, серед усього народу. І ввесь народ ізняв крик та й сказав: Хай живе
цар!» (1Сам.10:24).

Кінець: «Господь погордив тобою, щоб не був ти царем над Ізраїлем» (1Сам.15:26).
І після цього Бог уже не говорив
із Саулом, тож той пішов шукати відповіді до чаклунки.
Початок: «Ось зроблю Я за словом твоїм, ось Я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти,
не було перед тобою й не встане такий, як ти, по тобі» (1Цар.3:12).
Кінець: «А цар покохав багато
чужинних жінок: і дочку фараонову,
моавітянок, аммонітянок, едомітянок, сидонянок, хіттіянок… І сталося на час старости, жінки його прихилили його серце до інших богів; і
серце його не було все з Господом»
(1Цар.11:1-4).
Наймудріша людина на землі закінчує своє життя таким чином…
Траєкторії руху цих трьох чоловіків непомітно йшли вниз. І подібних
прикладів багато і в Біблії, і в історії
церкви.
Давним-давно
«Давним-давно» — цими словами починаються всі російські казки.
Подивімося, що було «давним-дав-

но» у тих прикладах, які вже були
наведені.
Арал був прекрасним морем, у
1980-х роках там добувалося 60 тис.
тонн риби. Працювали п’ять рибних
заводів. Тепер практично вся риба
вимерла.
Самсон був назореєм, обраним
від утроби матері. Соломон — наймудрішим із мудрих. Саул — першим царем Ізраїлю. Покликані, благословенні, наділені дарами… Але
це було «давним-давно».
Подивімося на нас із вами. На
жаль, життя багатьох християн виглядає як низка чорно-білих спогадів: от колись ми молилися, колись
ми переживали благословення, колись у нас був час для Біблії. Але це
було «давним-давно».
Самсон і Саул розповідали, як
давним-давно вони перемагали тисячі ворогів. Соломон розповідав,
як давним-давно він писав Притчі.
Покійний служитель із НьюЙорка Давид Вілкерсон розповідав:
«На богослужінні в моїй Time Square
Church кілька рядів займають колишні наркозалежні, які можуть від
ранку до вечора розповідати, якими
вони були та як Бог їх спас. Але я не
даю їм можливості свідчити. Чому?
Якщо все, що може сказати людина, це те, ким вона була колись давно, але не має чим поділитися щодо
власного сьогодення — їй немає чого робити за кафедрою».
Таке явище спостерігається й серед літніх людей, які тільки й знають, що говорити, яка 20 років тому
була молодь, які пісні тоді співали…
Якщо все наше духовне життя зводиться до фрази «давним давно» —
це катастрофа. Значить, наші джерела висохли.
Поступово й непомітно
Жодне падіння не буває відразу.
Коли тільки побудували зрошувальні канали, не видно було жодних наслідків. Навіть у 1960-х роках не було яскравих ознак зміління. Але насправді весь цей час воно висихало…
Поставмо собі запитання: що відбирає в нас силу? З одного боку —
ми маємо автомобілі, комунікацію,
якої раніше люди не мали. З іншого — багато хто знаходиться в стресі,
під тиском термінових справ. І робота, і навіть служіння може забирати

в нас силу. Поступово людина стає
іншою, втрачає гостроту, починає
жити минулим. Тому що вона не має
теперішнього.
Один із відомих польських музикантів Ігнацій Ян Падеревський сказав: «Якщо я не граю на фортепіано
один день, це помічаю тільки я. Якщо не граю два дні — це помічають
критики. Якщо не граю три дні — це
помічає публіка». У житті — так само. Якщо джерела висохли, спочатку це зауважиш ти сам, якщо відвертий із собою. Потім — помітять
близькі люди. Зрештою — побачать
усі.
За 300 років до першого ізраїльського царя Бог сказав через Мойсея: «І станеться, як буде він (цар)
сидіти на троні царства свого, то напише собі відписа цього Закону з
книги, що перед лицем священиківЛевитів. І буде вона з ним, і буде він
читати в ній усі дні свого життя, щоб
учився боятися Господа, Бога свого,
щоб додержувати всіх слів цього Закону та тих постанов, щоб виконувати їх, щоб не гордувало серце його
своїми братами, і щоб не збочував
він ні праворуч, ні ліворуч від цієї заповіді, щоб продовжив дні на своїм
царстві він та сини його серед Ізраїля» (5М.17:18-20).
Тобто цар повинен був вручну
переписати Боже Слово й читати його щодня. Не слуги це мали зробити
за нього, а він власноруч. Чи робили
це царі Ізраїлю? Прочитайте історію
Саула, Соломона та інших лідерів.
Вони були ліниві до цього. Або ж —
надто зайняті важливими царськими справами. І тому їхній кінець був
сумним.
Простежмо життя Самсона. Катастрофа почалася набагато раніше.
Крок за кроком він порушував Божі
постанови. Спочатку пішов до виноградника, хоча не мав цього робити, потім доторкнувся до трупа, далі
був бенкет, п’янство, потім пішов до
блудниці, нарешті Даліда обрізала
його волосся — і вороги викололи
йому очі.
За 5 хвилин північ
Які ознаки вказують на те, що катастрофа наближається? Адже Самсона, Саула, Соломона можна було
попередити. Біді можна було запобігти.

У вас були такі ситуації, коли їхали за кермом — вже й лампочка загорілася, і стрілка впала на нуль, а ви
все їдете? Так спішите, що навіть немає часу заправитися. Виглядає парадоксально. Але так само буває в
християн — ми стільки служимо для
Господа, що не вистачає часу для Самого Господа. Немає коли заправитися, під’єднатися до Його джерел.
Джерела висохли, а ми все їдемо і
їдемо… Робимо щось за інерцією.
Є такий термін «burn out» — синдром емоційного вигорання. Дехто
мене сварить: «Лео, чому ти такий
песиміст? У нас такого немає! Християнин має горіти, згоріти для Господа! Він не має заржавіти». Але я
бачу сьогодні багатьох служителів,
які «вигоріли». При тому, що зовні
— усе ніби нормально.
Один із німецьких вчених виділив 12 фаз, як приходить емоційне
вигорання. Я хочу зупинитися тільки
на одній, третій за рахунком, яка називається «Зневажання власних потреб». Люди, які вигоряють, на третій фазі зневажають сном, харчуванням, стосунками… Те саме бачимо
в Біблії: люди, які не задовольняли
власних духовних потреб, зневажали джерелами — закінчили погано.
Є ознаки, які говорять, що за 5
хвилин — північ, за 5 хвилин — катастрофа. На них потрібно вчасно
звернути увагу.
1. Характер. Назву одну рису людей, які перебувають у стані вигорання — це дар критики. Усе і всіх
критикують. Особливо вони ненавидять тих, у кого джерела не висохли,
хто радіє в Господі. А в них — висохли, тому критика — усе, що їм лишається.
Біблія говорить про літніх людей, що «і в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі» (Пс.91:15).
Один мій друг сказав: «Ми можемо
бути плідні та соковиті, або тверді та
ядовиті». Це, власне, і є проблема
висохлих джерел.
Якщо сьогодні подивитися на
Аральське море — там усе отруєне,
усе помирає. Скрізь попередження
про небезпеку. На жаль, є і християни, які поширюють навколо себе
отруту, критику.
2. Непродуктивність. Буває, що
ми біжимо, біжимо, біжимо… А результату немає. Ми вже змучилися.

Але треба ще більше молитися, ще
більше постити…
Мій колега Клаус Ейкхофф написав книгу, яка називається «Безневинна, безсильна, безцільна. Криза
проповіді та як її подолати». Ще ніколи в історії людства проповідники стільки не говорили. Люди розбалувані проповідями. Як говорить
Йоганнес Раймер, християнство сьогодні займається «балакологією» —
ми балакаємо, балакаємо й балакаємо… Ми продукуємо стільки проповідей! Але вони безневинні — щоб
нікого не зачепити. Вони безсильні — бо нічого не змінюють. І, зрештою, вони безцільні.
Чарльз Сперджен, король проповідників, сказав: «Хто з вас може
проповідувати без жодної підготовки, не ображайтеся, якщо я не прийду вас слухати!»
3. Релігійність. Іноді замість повноцінних християн, ми стаємо просто релігійними людьми.
Коли читаємо про Самуїла, Івана Христителя, Ісуса Христа, хоча
між ними — багато років, але повторюється одна й та ж фраза: «В часи
такого-то первосвященника був голос Божий до…» До кого? Мав би бути до первосвященика! Але чомусь
Бога чує Самуїл, троє царів зі Сходу,
Іван у пустелі. А не релігійні діячі того часу. Волхви приходять у столицю — Єрусалим. Священники виконують свою релігійну повинність
— направляють їх у Віфлеєм. Але зауважте: ніхто не йде разом із ними
поклонитися Месії. Хоча туди всього
дві години ходьби.
4. Компроміс із гріхом. Раніше
ми нарікали на американців, але
сьогодні це стосується і слов’ян.
З’явилася ціла «мафія» в християнстві, яка каже, що можна розлучатися — і залишатися при цьому в
служінні. Піднімаються теми: християни й наркотики, християни й алкоголь. Кажуть: «Ну, чому ти такий
строгий? Чому ти такий злий? Ти що,
законник? Бог дав нам благодать!»
Подивіться на Самсона, Соломона — їхнє падіння почалося тоді, коли вони стали йти на компроміс, робити те, чого Бог не дозволяє.
5. Ігнорування попереджень. У
1970 році був зруйнований Єрусалим. Рівно за 40 років до цього Ісус

Христос сказав: «Надійдуть ті дні, коли з того, що бачите, не зостанеться
й каменя на камені, який не зруйнується...» (Лк.21:6). Але вони не прислухалися до Його слів.
Скільки у світі стається аварій
тільки тому, що люди ігнорують дорожні знаки! «Титанік» попереджали: «На вашому шляху айсберг!»
Але хіба це проблема для такого великого корабля?
За статистикою, у світі розпадається кожен другий шлюб. Люди ігнорують очевидні речі, які ведуть до
розриву, називають їх дрібницями,
поки не стає пізно.
6. Сліпота. Одна з ознак висохлих
джерел — люди перестають помічати, що вони бідні, голі, що втратили
духовну силу. При цьому називають
себе проповідниками, вчителями
тощо.
Лаодикійську церкву Бог докорив: «Ти кажеш: Я багатий, і збагатів, і не потребую нічого. А не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і
вбогий, і сліпий, і голий! Раджу тобі купити в Мене золота, в огні перечищеного, щоб збагатитись, і білу
одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба
наготи твоєї не видна була, а мастю
на очі намасти свої очі, щоб бачити»
(Об.3:17,18).
Що робити?
Що ж робити, щоб криза не прийшла в наше життя? Є латинський
вислів: ad fontes — «назад до витоків». Якщо хочемо мати здорове
духовне життя, яке йде не по низхідній, а по висхідній, нам потрібно
вертатися до свого коріння.
Висохлі, вигорілі, демотивовані
християни… Навіть від найдорожчого у світі телефона, інкрустованого
діамантами, який коштує 8 млн. —
не буде користі, якщо його батарея
розрядиться. Потрібно обов’язково
підживлюватися, під’єднуватися до
джерел.
Скажіть, наше християнське життя — це стометрівка чи марафон?
Пробігти малу дистанцію — і видихатися, чи важливо розрахувати сили до самого кінця? Для того, щоб
пробігти марафон — і в старості бути
соковитим, потрібне тренування.
Більшість книг про лідерство говорять, як вести церкву, компанію…

Томас Херрі написав книгу «Мистецтво бути лідером для самого себе».
І він каже, що наша духовність має
взаємопов’язані компоненти, на які
я хочу звернути увагу.
По-перше, це стан і форма духовності. Якщо ми робимо щось, а не
маємо стану духовності (наприклад:
готовності навчатися, чутливості до
Божого голосу, відкритості до виправлення, вдячності, довіри, освячення), то це лише форма, яка нічого нам не дасть. Адже й фарисеї
постили, ймовірно, більше ніж ми, і
фарисеї молилися на кожному розі, і
фарисеї давали десятину й зовні були благочестивими людьми. Але вони не мали стану духовності.
Коли є стан духовності, можна
переходити до форм духовності —
молитви, читання Біблії, спілкування з братами й сестрами, посту, ведення християнського щоденника,
прославлення Бога, перебування на
самоті в мовчанні, читання християнських книг... Деякі форми можуть
здаватися дивними й незрозумілими. Ми звикли, що духовність — це
молитва під 100 дБ. Але, розумієте,
духовність — це щось трішки складніше. Кожен повинен знайти власну
форму, яка йому ближча.
Коли знайдемо форму, важливо
розібратися ще із двома крайнощами, які бувають в християнстві. Перша — спонтанність. Друга — залізна дисципліна. Одні кажуть: щодня
треба вставати о 6 ранку, молитися,
прославляти Бога, читати Біблію…
Інші кажуть: я так не можу, я тиждень працюю, а в суботу в мене —
марафон: 30 розділів Біблії, 3 години молитви… Важливо знайти золоту середину — бути дисциплінованими християнами, які здатні чути
спонтанний Божий голос. Саме це й
буде нашими джерелами, які живитимуть нас.
Аральське море висохло на 90%,
але воно все ще називається морем.
Є люди, які називаються християнами, але від християнства нічого
не лишилося. Як виглядатиме наше
життя — це наш вибір. Це залежить
від того, чи будемо ми живитися від
небесних джерел.
Лео ФРАНК

ЩО ТОБІ СКАЗАВ БОГ?

Під час розмови по телефону зі
служителем церкви з сусіднього міста почув від нього запитання: «Чи
промовляв тобі Бог у ці дні карантину щось конкретне?» Він переймався тим, що, можливо, щось ми упускаємо й треба те негайно робити,
а ми не робимо… Я так само думав
над цим і ставив це запитання собі. Молився — і прийшла відповідь:
у Божих вимогах до мене нічого не
змінилося, питання ті ж самі, і Слово
Боже незмінне. І варто виконувати
те, що заповідав Христос. Чи карантин, чи не карантин. «Боже, а яке саме слово від Тебе для мене?» Може,
у цей період треба якось особливо
акумулюватися? Щось робити, чого
не розумів і не робив раніше? І ясно
почув уривок зі Слова Божого (Пс.36):
«Надійся на Господа й добро чини,
землю замешкуй та правди дотримуй! Хай Господь буде розкіш твоя, і
Він сповнить тобі твого серця бажання! На Господа здай дорогу свою, і на
Нього надію клади, і Він зробить…»
Так само й нині, як і вчора, учися свою надію покладати на Бога, не
на людей, будь залежним від Бога,
живи спокійно на землі, роби добро в міру сил і можливостей, роби
ту справу, яку ти можеш робити, до
якої в тебе покликання від Бога.

А головне що в усьому цьому?
Бережи істину! Тобто перебувай в
істині Слова Божого. Ніхто інший за
мене (чи за тебе) цього не зробить.
Старайся в цьому напрямку рухатися вперед. А для цього важливо мати мир у серці, бути мирним чоловіком. Не войовничим. Той, хто в стані непримиримості, війни, образи,
осуду, критиканства, хто бачить тільки мінуси та недоліки в інших, — не
здатен перебувати в істині, бо він її
просто не розуміє. Його погляд не на
істину, не на правду, не на позитив,
а на недоліки, він бачить тільки погане навколо та в інших... А ти женися за миром! Втікай від суперечок.
«Допоки справжня мирність у нас не
запанує... доти нічого не варте так
зване наше життя» – записав для себе цитату однієї сестри (Любов Гончар із Лондона).
Таке Слово мені від Бога. Може,
воно стосується й вас?
Цієї ночі прокинувся о другій годині (зазвичай прокидаюся о третій)
і так само подумки поставив запитання: а що важливо в ці дні? Одразу два слова: не в пристрасній похоті… Знайшов цей уривок із Писання
(бажано прочитати увесь розділ):
«Бо це воля Божа, освячення ваше:
щоб ви береглись від розпусти, щоб
кожен із вас умів тримати начиння
своє у святості й честі, а не в пристрасній похоті, як і погани, що Бога
не знають» (1Сол.4:3-5).
Потрібно не тілесну похіть підігрівати подорожами по Інтернету, а
вчитися берегти свою посудину від
розпусти. Саме таке Слово сьогодні
особливо важливе для карантинних
християн, які багато годин сидять в
Інтернеті.

Плід ваш — святість, а кінець —
життя вічне… Шлях освячення можливий тоді, коли утримуєшся від нечистоти, приборкуєш своє тіло. Казав один брат: «Нині гріх лежить на
поруху комп’ютерної мишки». Один
порух пальця — і вже можеш піти не
туди… Залізеш у болото, забруднишся, потім тяжко буде відмиватися…
Можеш і не вилізти вчасно, а якщо
захлинешся багном? Прийде кінець
земному життю, а в якому стані твоє
серце?
Чоловікові важливо бути зайнятим роботою, важливою справою,
щоби були руки зайняті працею, і голова також не була порожня, щоб туди не лізли грішні думки. Напевно,
це стосується й жінок. Якщо багато
вільного часу, це призводить до гріха.
А що тобі сказав Бог?
Р.S. І ще зрозумів один момент,
важливий на шляху освячення: не
думай, що тобі всі винні. Держава
винна, церква винна, діти (родичі)
винні... Живи непомітно, спокійно,
не колоти інших і не рви своє серце.
Не вважай, що всі винуваті й несправедливо з тобою обійшлися. Постав
питання інакше: кому я винний? Що
я можу зробити з того, що вмію, для
ближнього? Не винось мізки іншим
людям своїм постійним незадоволенням. Не ностальгуй за минулим і
не виказуй осуду сьогоденню. Мені
неприємно читати в Інтернеті дописи, коли людина багато років живе в
Україні — і на чім світ стоїть ганьбить
усе навколо, починаючи від влади й
закінчуючи сусідом... Особливо, коли це роблять християни.
Геннадій АНДРОСОВ

Вiра та життя

Коли штормить
всередині
Наша туристична група зійшла в сад схилом Оливної гори. «Ось, десь тут все могло й відбуватися, —
розпочав гід свою розповідь. — Навіть можливо, що
ці дерева були свідками тих давніх подій. Стовбури
олив говорять про те, що їхній вік сягає...» Далі я не
прислухався. Непомітно відійшов убік, намагаючись
відновити в пам’яті не раз прочитані рядки.
Десь тут, можливо, на цьому самому місці. Десь
тут... На іншому березі потоку Кедрон височів храм.
Вдалині горіли вогні святкового міста. Звідкись лунав
відгомін великодніх псалмів. Але тут було тихо. Нахилені гілки. Блиск місячного світла крізь крони дерев.
Мир і благодать. Але саме в цьому саду відбувалася
найбільша битва всіх часів і народів, яка навіки змінила хід людської історії.
«Обгорнена сумом смертельним душа Моя! Залишіться тут, і попильнуйте зі Мною...» (Мт.26:38).
Юда вже рахує монети. Варта бере мечі та киї. Тесля стругає дерево для хреста. Учні сплять.
«Отче Мій, коли можна, нехай обмине ця чаша
Мене...» (Мт.26:39).
Ісус знає, що Він для цього народився. Заради цього жив і служив. І ось наближається фінал. Він повинен померти, взявши на Себе гріхи всіх людей. Їхні
хвороби, прокляття, немочі. Але Він також знає, як
нестерпно важко це буде.
Тіло ще не зранене батогами, ще не пробите цвяхами, але душа вже розривається на частини від передчуття прийдешніх страждань. На чолі ще немає
тернового вінка, але вже проступає піт, змішаний із
кров’ю, — судини лопнули від напруги.
«Відійшовши ще вдруге, Він молився… І, залишивши їх, знов пішов, і помолився втретє, те саме слово промовивши» (Мт.26:42-44).
Раз по раз Ісус падає перед Отцем, виливаючи
Своє серце. Випускаючи назовні внутрішній біль.
«Та проте, не як Я хочу, а як Ти... Нехай станеться
воля Твоя!» (Мт.26:39-42).
Вже чути тупіт ніг. Уже поруч зрадник. Скоро він
поцілує Вчителя з вітанням «Радій!» Ще мить — і ланцюжок смолоскипів, немов змія, заповзе під покров
дерев.
Ісус піднімається з колін, будить учнів. Остуджує їхній запал. Сміливо зустрічає тих, хто прийшов за Ним.
«Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити
Свого Отця, і Він дасть Мені зараз більше дванад-

цяти леґіонів Анголів? Але як має
збутись Писання, що так статися
мусить?» (Мт.26:53,54).
Скільки гідності, скільки влади
в Його словах! Навіть не віриться,
що ще хвилину тому Він лежав долілиць, здригаючись від ридань. Сумував і тужив, переживаючи жахливий внутрішній шторм. Тепер усе
інакше. У погляді — спокій, у рухах
— впевненість.
Попереду — суд у первосвященника, бичування у Пілата, глузування натовпу, плювки й побої. Для всіх
буря тільки починається, для Ісуса
вона вже закінчена.
Він пройде через це, не піднімаючи голосу, не відкриваючи уст.
Адже все було сказане раніше. Вирішене в тіні Гефсиманського саду.
Там виплакані всі сльози. Принесені всі моління. Там стихли хвилі, що
терзали душу. Шторм змінився штилем. Усе віддане в руки Отця.
Корабельна аварія віри
Ми говоримо про найнебезпечніший, як мені здається, вид шторму, описаний у Біблії. Це внутрішня
буря, яка або йде за зовнішніми потрясіннями, або виникає в їх передчутті.
Хтось сказав, що море не страшне кораблю, поки бушує навколо
нього. Страшно, коли воно всередині. Адже якщо вода потрапить у
трюм, судно почне тонути. Рано чи
пізно зануриться в безодню. З нашим серцем — те ж саме. Якщо його
відкрити для страху й тривоги, пустити в нього хвилювання й настирливі думки, вони неминуче потягнуть на дно.
«Спаси мене, Боже, бо води вже
аж до душі підійшли!» (Пс.68:2).
Служіння
пастора
завжди
пов’язане з людським горем. Мені доводилося відвідувати хворих,
яким поставили жахливі діагнози.
Молитися з батьками, чиї діти ступили на слизький шлях наркотиків.
Проводити десятки похоронів, шукаючи слова розради для тих, хто
втратив близьких.
При цьому я помітив цікаву річ —
проходячи одні й ті ж бурі, люди реагують по-різному. Одні приймають
рішення жити далі, незважаючи ні
на що, а інші здаються й дозволяють
труднощам остаточно себе зламати.

І тих, і тих накривають хвилі скорботи, але в одних серцях вона виявляється тимчасовим гостем, а всередині інших — поселяється навіки.
Які б біди нам не зустрілися, вони не здатні потопити нас, поки ми
не дали їм місця у своїй душі. Поки
не дозволили зайняти розум, окупувати емоції, заповнити все єство.
Мудрий Соломон не дарма попереджав: «Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи»
(Пр.4:23).
Адже людина, яка впустила проблему в себе, сама стає проблемою.
Вона більше ні про що не говорить,
ні про що не думає. Зациклюється
на тому, що трапилося, немов увесь
світ зійшовся в одній точці. Життя
для неї завмирає. Починається повільний рух вниз. Вода б’є крізь пробоїни, а дно притягує, як магніт.
Ви скажете: що ж робити? Хіба
можна не думати про те, що тебе
турбує? Як тут не переживати?! Як
не нервувати?! Добре тобі говорити!
Повністю з вами згоден. Більше
того, сам борюся з цим. Житейське
море час від часу напирає на кожного з нас. У мене немає відповідей
на всі питання, але вони є в Того, Хто
під кронами олив одного разу переміг шторм у Своєму серці.
Рецепт Ісуса
Навіть у Божого Сина був момент, коли душу переповнив біль.
Коли скорбота здавалася смертельною. Ісус пройшов все, що проходимо й ми. Він знає, що ми відчуваємо. Розуміє, як нам буває важко.
Але в ту ніч напередодні розп’яття
Він показав нам приклад, як вижити
в штормі, коли він бушує всередині.
Захоплений протиріччями, Ісус
виливає їх перед Небесним Отцем.
Море проникло всередину, але,
здійснюючи молитву за молитвою,
Він дістає на поверхню сумніви й
терзання. Витягає їх «із трюму». Відправляє «за борт» усе, що турбує й
гнітить.
«Думки в серці людини — глибока вода, і розумна людина її повичерпує» (Пр.20:5).
Єдиний спосіб не захлинутися
своїми тривогами — постійно відкривати їх Богу. Навіть мирські психологи визнають: ті, хто регулярно

молиться, більш врівноважені, збалансовані, холоднокровні. А ті, хто
носить стрес всередині себе, — перші кандидати на психічні розлади.
Якщо твоя проблема варта хвилювань, то тим більше вона варта
молитви! А якщо про це не варто
молитися, то тим більше не варто
переживати!
Раніше я думав: навіщо молитися, якщо Бог і так знає наші потреби?
Для чого ці біблійні заклики просити, щоб було дано, стукати, щоб відчинили? Якщо молитва — це просто
заявка на виконання робіт, то вона
не має сенсу. Все одно я не повідомлю Богу якоїсь нової інформації.
Він знає все раніше, ніж я попрошу.
Однак молитва — це щось більше, ніж запит про допомогу. Це живі
стосунки, а вони неможливі без щирого спілкування. Я можу бачити,
що моя дитина чогось потребує, але
в момент, коли вона сама мені про
це каже, зароджується близькість.
Просячи про щось, дитя відкривається мені, а це важливіше, ніж просто отримати необхідне.
Звичайно ж, ми молимося, чекаючи, що Бог почує й відповість. Але
навіть у випадках, коли відповідь
приходить не відразу або Бог говорить нам «ні», молитва допомагає
вивільнити своє серце. Якщо хочете,
дає можливість виговоритися найбільш надійному й вірному Другу.
Поговорив — і на душі світліше.
Помолився — і знаєш: пробоїни загачені, почуття висловлені, помисли
«вичерпані». А значить — питання
вирішене. Ти, як і раніше, на плаву.
Шторм не зміг тебе потопити.
«Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до Тебе, і навіть велика навала води не
досягне до нього!» (Пс.31:6).
Вищий від усякого розуму
Бог не творив наше серце, щоб
ми носили в ньому проблеми. Наш
внутрішній світ був створений як
представництво Божого Царства.
Він призначений для праведності,
миру й радості. Але Бог не може наповнити нас цими дарами, поки душа заповнена чимось іншим. Саме
тому апостол Павло закликає:
«Ні про що не турбуйтесь, а в
усьому нехай виявляються Богові
ваші бажання молитвою й прохан-

ням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже
серця ваші та ваші думки у Христі
Ісусі» (Фил.4:6-7).
Під час молитви відбувається
надприродний обмін: ти віддаєш у
Божі руки свої тривоги, а Він наповнює тебе Своїм спокоєм. Ти відкриваєш Йому свої потреби, а Він обіцяє не підвести. Однак мир, який
дарує Бог, має важливу особливість
— він вищий за наш розум, а значить — ми не все будемо розуміти.
Молячись біля підніжжя Оливної
гори, Ісус залишив нам незбагненний ідеал. Відкривши Отцю свої внутрішні боріння, Божий Син закінчив
словами: «Не моя воля, а Твоя нехай
буде». Розум кричав своє, малював
картини майбутньої страти, але серце наповнив мир. Розум закликав
зупинитися: «А що, як смерть стане
кінцем? Якщо Богу не вдасться воскресити Тебе з мертвих?» Але мир
— вищий за розум.
Пізніше, уже на хресті, усі почують стогін: «У руки Твої віддаю Свого духа!» Але, по суті, Він віддав усе
в руки Отця ще в Гефсиманії. Брехня ворогів, зрада друзів. Спів півня й світанок у темниці. А на ранок: «Розіпни! Відпусти нам Варавву!» Краплі води з рук Пілата. Краплі крові з-під цвяхів. «Отче, прости
їм, бо не знають...» Важко дихати.
Спрага щораз сильніша. Рев натовпу й шепіт розбійника. «Нині будеш
зі Мною в раю...» Гріхи всього світу,
що вп’ялися в тіло. Мільярди хвороб, що ниють у ранах. Темрява, що
накрила небо. Кінець — завіса? Ні,
розірвалася завіса! «Не Моя воля, а
Твоя нехай буде»!
Урок довіри
Ніколи не забуду того ранку, коли, зайшовши на кухню, я побачив,
що мій півторарічний син тягне на
себе електрочайника. Усе сталося
в одну мить. Окріп обварив йому
ноги нижче колін, і, знімаючи колготи, ми фактично оголили опіки.
В обласну лікарню мчали, незважаючи на обмеження швидкості.
У результаті — місяць у стаціонарі,
операція з пересадки шкіри, мазі й
перев’язки.
Буквально перед тим, як це сталося, я кілька днів був у пості за
церкву, молився за те, щоб стати

кращим пастором. Постячи, отримував свіжі одкровення, але Господь ні слова не сказав мені про те,
що трапиться в моїй власній сім’ї.
Пам’ятаю, як у серці піднялося обурення: «Як же так?! Я відчуваю, що
в моїх стосунках із Богом все в порядку. З усіх сил намагаюся служити
Йому. І раптом…»
Чесно кажучи, я дотепер не знаю,
у який із біблійних «штормів» я тоді
потрапив. Але внутрішня буря була
очевидною. Саме тоді, не усвідомлюючи ні причин, ні цілей, я просто
почав виливати своє сум’яття перед
Богом. Черпав «морську воду» з віддалених закутків душі. Іноді словами, а іноді — не стримуючи сліз.
Щодня, долаючи столичні затори,
відвідував дружину й дитину, а потім
повертався, щоб далі служити людям. Я прийняв рішення бути вірним
у малому — незважаючи на труднощі, не пропустити жодного богослужіння, не скасувати жодної зустрічі з
тими, хто потребував моєї допомоги.
А приходячи додому, знову ставав на
коліна...
Як тільки ми привезли сина в
опікове відділення, лікарі взялися
за очищення його ран від залишків
шкіри, щоб не було зараження. В
операційну пустили тільки дружину,
щоб тримала сина. Залишившись
під дверима, я чув надривний крик:
«Мамо!» Що в цей момент відбувалося в дитячому розумі? «Мамо, чому ти дозволяєш цим людям завдавати мені болю? Чому ти, замість того, щоб прогнати їх, усе міцніше тримаєш мене? Мамо, мамо, мамо!»
Переживаючи
внутрішній
шторм, я відчув себе схожим на свого сина. Тільки я ставив запитання
не мамі, а Богу. Я знав, якщо Він дозволив цьому статися, значить —
усе буде на благо. Але як? Це було
загадкою. Проте Його руки щораз
міцніше стискали мої. Проте для
того, щоб довіряти, не обов’язково
все зрозуміти. Досить пам’ятати, що
Він поруч.
Щоразу, встаючи з молитви, я
наповнювався впевненістю, що Бог
знає кінець історії, хоча ми бачимо
тільки початок. Він усе тримає під
контролем. Не допустить бути випробовуваним понад силу. А коли
вичерпаються мої можливості, вступлять у дію — Його.

Я постив і молився за церкву — і
Бог відповів. Саме в той час я особливо відчув підтримку братів і сестер.
Саме після тих труднощів помітно зріс
мій авторитет. Люди стали по-іншому
ставитися, подивилися на мене іншими очима. Слова моїх проповідей
набули більшої ваги. Стосунки стали
більш довірливими. Операція торкнулася не тільки шкіри сина, вона торкнулася моєї душі.
Сьогодні моя дитина абсолютно
здорова. Її рани давно зажили. Але
завдяки тій ситуації, я багато дізнався. Зокрема на практиці пережив,
що таке мати мир Божий замість
турбот і хвилювань. Навчився «вичерпувати» свої думки, вимовляючи їх у молитві. Плисти серед шторму, не даючи йому місця всередині.
А ще на все життя запам’ятав — чайник має стояти досить високо!
І знову сад
«На тім місці, де Він був
розп’ятий, знаходився сад, а в саду
новий гріб, що в ньому ніколи ніхто
не лежав. Тож отут — з-за юдейського дня Приготовлення — вони
поклали Ісуса, бо поблизу був гріб»
(Iв.19:41-42).
З одного боку Голгофи — Гефсиманія. З іншого — ще один сад. З одного — піт, змішаний з кров’ю. З іншого — відвалений камінь і порожня гробниця. З одного — воїни, які
схопили Ісуса, з іншого — які впали
від страху. Один бік — місце скорботи й смирення, другий — тріумфу й
торжества. Але без «хай буде воля
Твоя» не було б і «Христос воскрес!»
Можливо, сьогодні твоя душа
знемагає від внутрішнього шторму.
Можливо, ти страшенно втомився. Знайди свій Гефсиманський сад.
Вилий серце перед Богом. Розкажи
Йому все, як є. І роби так щоразу, коли відчуваєш, що твій корабель заливає.
Він прийме тебе, як ніхто інший.
Зрозуміє й підтримає. Почує потішить. Наповнить твоє серце надприродним миром. Спочатку буря
зміниться штилем всередині тебе,
а потім — і зовні. Але найголовніше
— ти впораєшся, адже з тобою Ісус,
Який вижив у штормі!
Микола САВЧУК
З книги «Вижити в штормі»

Христос на карантині, або
Уроки ізоляції
Коли кажемо слово «карантин»,
найперша слухова асоціація із ним
— «кара». «Ото Господь карає…»
— чи не це часто чуємо у розмовах? Однак цей термін має дещо
інше значення, а слово «карантин»
із французької перекладається як
«час, що триває 40 днів». Карантин
також означає, у широкому вжитку,
ще й споруду для ізоляції хворих,
зокрема й частину порту для прибулих суден.
Ви ніколи не задумувалися, чому Христу потрібно було розпочати
своє служіння з ізоляції на 40днів у
пустелі? Власне, не тільки Ісус прой-

шов через ізоляцію пустинею. Іван
Хреститель мав дещо триваліший
карантин у пустині, достеменно
точно не відомо, скільки саме часу
він там провів. Проте точно відомо
з Євангелії, що голос Божий пролунав до нього саме в пустелі. Якщо
повернутися у древні часи, те саме
було й із вождем Ізраїлю — Мойсеєм. Двічі по сорок днів провів він
в ізоляції від народу, але у присутності Бога. Сорок днів шляху євреїв
з Єгипту до Ханаану перетворилися
на сорок років карантину в пустелі, за словами фараона: «замкнула
їх пустеля» (2М.14:3). Однак уроки пустелі не пішли на користь нації. Маючи державу, незалежність,
конституцію, вони знову були від-

дані Богом на майже трьохтисячолітній карантин. З днів закінчення
царювання Соломона (приблизно
1000 р. до н.е.) й до 1948р. нашої
ери євреї були на жорсткій ізоляції
у Бога й людей.
Та повернімося до Христа. «А Ісус,
повний Духа Святого, вернувсь з над
Йордану, і Дух на пустиню його попровадив» (Лк.4:1). Найперше, що
потрібно зауважити, — ця ізоляція
була інспірована Духом Святим, бо
«Дух на пустиню його попровадив».
Декілька слів про самовільні ізоляції, ініціатором яких є не Дух Святий. Історія християнства пам’ятає
випадки особливих «подвигів» віри
людей, яких називали стовпниками,
печерниками. Симеон-стовпник, засновник нової аскези — стовпництва (390р.), згідно з переданнями,
37 років провів на ним же зведеному стовпі висотою до 20 метрів. Його послідовники повторювали подібне…

Микола СИНЮК

Слово служителя

Мабуть, це право кожного, вибирати свій шлях поклоніння й служіння Богу, однак залишаєтьсяпитання
— а чому саме в такий спосіб, ізолюючи себе від інших?..
Нам зрозумілий Христос, народжений у яслах, ми розуміємо
12-річного підлітка Ісуса у храмі, у
човні Петра, на весіллі у Кані, біля
гробу Лазаря… Всі ці історії поєднані одним спільним — Христос серед
людей! Але що мало відбуватися у
безлюдних місцях, чому Дух на пустиню Його попровадив? Які уроки
усамітнення Христа можуть стати у
пригоді нам, хто волею обставин (як
от пандемія) чи урядовими наказами (щодо самоізоляції) опинився на
карантині?
Порозважаймо над деякими аспектами карантину Христа в пустині,
щоб узяти уроки для себе.
Урок 1-й. Карантин —
час на самоті з Богом
За задумом Творця людина —
соціальна істота. Вона тяжіє до собі подібних. Бог це розумів краще
за самотнього Адама. Навіть спілкування першої людини з Богом в Едемі не було, з погляду Творця, достатнім для людини. «Не добре людині
бути самотній!» — мав бути хтось,
подібний до неї! Саме з подібним
до себе можна знаходити себе, бачити себе очима іншого, порівнювати й насолоджуватися спілкуванням.
Проте багато біблійних наративів показують періоди карантину,
самотності, ізоляції, як у випадку з
Ісусом. Чи оправданий час на самоті
з Богом? Христос неодноразово усамітнювався для спілкування з Отцем. «За дня ж Він у храмі навчав, а
на ніч виходив та перебував на горі,
що зветься Оливна» (Лк.21:37).
Що особливого у самотності з
Богом? За сорок днів ізоляції на горі
перед Богом Мойсей отримав Конституцію (Закон) для новоутвореної
держави, а також проект польового
храму — скинії.
Біблійна розповідь про Якова
має один цікавий епізод. «І зостався Яків сам. І боровся з ним якийсь
Муж, аж поки не зійшла досвітня
зоря» (1М.32:34). Апогеєм цієї боротьби було: «Не відпущу поки не
благословиш мене!» Яків розумів —

завтра зустріч з братом. Як погляну
йому в очі, яке моє майбутнє після
зустрічі з ним і чи взагалі є у мене
майбутнє?
Усамітнення з Богом передбачає
поглиблений погляд на стосунки з
Ним. Твоє майбутнє формується у
ніч самотності й боротьби, але в Його незримій присутності. Ти і Він —
віч-на-віч!
Христос у пустині, ізольований
від людей, проте в тісному єднанні
з небом. «Ангели служили Йому…»
Але ця сорокаденна ізоляція не
йде в жодне порівняння з короткою
ізоляцією й самотністю Сина Божого
на Голгофі. «Боже мій, Боже мій, нащо Мене Ти покинув?» Бог відвернувся від Бога, щоб повернути Своє
обличчя до грішника. Бог на хресті
зрозумів, що означає бути покинутим Богом! Чи не про це поетичні
рядки Д. Довбуша:
«…Не кожен має дар —
пізнати цю мету:
Ділити із Творцем
вселенську самоту...»
Якщо послуговуватися виразом Бенджаміна Франкліна «Час — це гроші», то час на самоті з Ним — це безцінний капітал для земного і Вічного.
Урок 2-й. Карантин —
час підготовки до служіння
Карантин Господа у пустелі — це
Його підготовка до практичної місії на землі. Двобій зі спокусником,
який з присутності Божої був скинений на землю (на довічну ізоляцію
від Творця), відбувався без глядачів.
У війні аргументів із супротивником
Син Божий вийшов переможцем.
Це був, послуговуючись спортивною термінологією, нокаут диявола
на три з половиною роки. Наступний, останній раунд, відбувся у ніч
зради, коли «увійшов сатана в Юду,
одного з дванадцяти…» (Лк.22:3).
І знову блискуча перемога Христа
над дияволом і смертю!
Час ізоляції, спричинений небезпечним вірусом, — це час підготовки до наступного поєдинку. Це час
переосмислення багатьох відомих
речей, але під іншим, карантинним,
кутом зору. Ми набуваємо нового
досвіду служіння. Бог, Який «бага-

то разів і різними способами говорив колись..» (Євр.1:1), сьогодні говорить по-особливому. Маємо Його
почути!
Інтернет, який донедавна у багатьох асоціювався із розсадником
гріховної зарази, став транслятором голосу Божого! Всесвітня павутина (гріх, що легко обплутує нас
(Євр.12:1)), стала інструментом віртуальної комунікації Тіла Христового — Церкви! Закриті двері храмів
ширше відкрили нову сферу служіння церкви — медіа-служіння.
Час підготовки до нових викликів
змінив, чи, принаймні, повинен був
би змінити, погляд на храмове служіння, що у багатьох християн асоціювалося з особливою спасаючою
благодаттю. Відвідування храму, як
обов’язковий атрибут християнства,
привносило у буденність життя фізичне відчуття причетності до церкви, до збору святих. Відсутність такої практики породжувала сумніви,
чи не вплине порушення канонів
звичних богослужінь у стінах храму
на мій духовний стан, тим більше на
моє спасіння?
Декілька слів про певну ізоляцію апостола Павла. Чотирнадцять
років займається він проповідницьким служінням в Сирії та Кілікії. Там
апостол заперечує необхідність обрізання, чим викликає нарікання з
боку юдеїв-християн (фарисейської
єресі). Суперечки між прихильниками Павла і його противниками вимагають скликання Апостольського собору (Дії 15:1-6). На апостольському соборі у 48-49 р. Павло рішуче висловив переконання, що для
навернення язичників у християнство вирішальною є віра в Христа, а
не приналежність до юдейської релігії. Ефесяни спалюють чаклунські
книги після проповіді апостола Павла. Отже, тривала ізоляція від стовпів церкви, від активного процесу
в середовищі апостолів була часом
глибокого переосмислення — переходу від Закону до спасаючої благодаті в Христі.
Урок 3-й. Карантин — час спокус
Усамітнення передбачає спокуси. Погодьтеся, у віддаленні від
спільноти ми стаємо дещо іншими в
реакції на спокуси. Історія царя Давида показова в цьому контексті.

Його самовільна ізоляція в Єрусалимі у той час, коли інші на війні (див.
2Цар.11:2) призвела до трагічних
наслідків.
Спокушування Христа у пустині розпочиналося з пропозиції диявола задовольнити найгострішу фізичну потребу — голод. Маємо бути вдячними Богу, що, перебуваючи
на карантині від спільності у домах
молитви, ми не ізольовані від хліба, води, свободи…Проте в у мовах
ізоляції «голод» живого спілкування отримує пропозиції спокусника у

розмаїтті сумнівного духовного контенту з соціальних мереж. До речі,
у привабливій релігійній обгортці.
Бери, смакуй, реагуй на теорії світової змови, на ідею пласкої землі,
на чіпізацію й вакцинацію… Справжній духовний хліб — Слово Писання, яке використовував Христос, говорячи славнозвісне «написано», —
стає неактуальним.
Маємо пам’ятати — спокуса, це
медаль з двома сторонами. З одного боку — блаженна людина, що
спокусу перемагає, з іншого — спо-

куса перемагає мене (див.Як.1:12).
Ціль Божа й ціль лукавого у момент
спокуси діаметрально протилежні!
Пильнуймо: карантини, пандемії
пройдуть — спокуси залишаться. А
тому важливо взяти урок на майбутнє. Наша вимушена ізоляція — це
час наблизитися до Господа, просити бачення на майбутнє служіння,
твердо протистояти усім зовнішнім і
внутрішнім атакам лукавого, щоб не
піддатися на карантинний сурогат
замість Хліба життя.
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Свята на самоті
Ви кажете, мовляв, ніколи у житті
Не ждали, що пройдуть свята на самоті?

Самотні йдуть жінки до гробу на зорі.
Самотні уночі без риби рибарі.

Не вийти між людей в новенькому вбранні.
Не з'їхатись рідні на довгі вихідні.

Самотня і пуста дорога в Еммаус.
Та тут мандрівникам являється Ісус!

Не з'їсти шашлика, не випити гуртом —
Ні радісних обійм, ні жартів за столом.

І в горницю сумну, здолавши опір стін,
Являється Господь у їхній карантин!

Не вибратися в ліс, у місто чи село,
До церкви, врешті-решт, — коли таке було?

А, може, це наш шанс — хоча би раз в житті
Побути на свята з Христом на самоті?

Коли таке було? А навіть на Різдво!
Де світло у хліві було лише для двох.

Прийми цю тишу в дар, мовчи і говори.
Він виведе тебе за мури і двори.

Або коли в Христа засяяло лице —
Лиш троє на горі дивилися на це.

До тої висоти, з якої видно храм.
До тої, де душа відкрита всім вітрам.

І навіть на ослі у натовпі осанн —
Між сотнями людей Ти можеш бути Сам.

Де все таке дрібне — сири і балики,
А радість — прямо тут, на відстані руки.

Ти можеш бути Сам у маренні душі,
Як друзів зморить сон в саду на спориші.

І перш ніж Він Себе від тебе вознесе,
Від щастя не забудь вклонитися за все.

Як вимовить в пітьмі, ховаючись в рядно,
Найвідданіший з них: «Я з Ним не заодно...»

За кожен Божий день у ясності святій,
За тишу молитов, безлюдність літургій.

В пустелі, на горі, прибитий до хреста —
Він був на самоті! А нам тепер — свята.

А раптом це таки полюбиться тобі —
І більше не підеш до ситої юрби?

А нам тепер свята — ковбаси, пиріжки...
Від Пасхи до Різдва проносяться роки.

Не кожен має дар — пізнати цю мету:
Ділити із Творцем вселенську самоту…

Міняються часи, а ми — які й були:
Не чуємо Христа за криками хвали.
Фарбуємо яйце і святимо хліби —
Нікуди не втекти від ситої юрби...
А тут прийшли свята, і раптом — ти один!
Роз'єднує людей всесвітній карантин.

Дмитро ДОВБУШ

Служіння Богу в
часи кризи
У притчі про сіяча Ісус Христос розповів про одну з категорій
насіння — зерно, яке впало на камінь. Це люди, які приймають
Боже Слово, але в часи кризи відпадають. Виходить, їхня віра
має термін придатності. А можливо, так і має бути? Можливо,
кризи мають приходити, щоб пересіяти віруючих? Запитаємо
про це в людей з досвідом служіння.
Богдан Галюк, м. Івано-Франківськ, секретар Відділу освіти
УЦХВЄ
— Що взагалі кризи проявляють у церкві? І які будуть наслідки цієї конкретної кризи?
— Криза — це лакмусовий папірець, вона проявляє те, що в
нас усередині, нашу суть. Відомий вислів: тихий океан ніколи не
виховає сильного моряка. Потрібен шторм, щоб сформувався характер. Це стосується всіх сфер, зокрема й церкви.
На мою думку, у протестантизмі проявився негативний вплив
традиційних конфесій, у центрі яких храмове богослужіння. Ми
якось поверхнево сприймаємо Біблію в тій частині, де вона говорить, що церква починається з сім’ї. Я, наприклад, очікував, що
з’явиться більше проповідей щодо відновлення сімейного поклоніння. Хіба не для цього Бог дав цей час? Натомість багато церков
кинулися налагоджувати онлайн.
Коли немає чіткого курсу, корабель смикає в різні боки. Звичайно, онлайн необхідний. Але в критичний момент можна було б
обійтися навіть без нього — за умови наявності ефективної системи малих груп. Наприклад, старший пастор дає направлення своїм лідерам, дияконам, вони передають далі — і так до найнижчої
ланки.
Який типовий образ сучасного члена церкви? Чоловік повернувся з богослужіння, ввімкнув футбол. «Синку, що там тебе сьогодні навчили в недільній школі?» — питає з сусідньої кімнати. Так
люди колективно перекладають відповідальність на церкву. А сімейне поклоніння — це саме про те, щоб взяти цю відповідальність на себе.
— Сьогодні говорять про синдром Гедеона — коли виник
страх перед війною, то з 32000 солдат лишилося тільки 300. Служителі передбачають, що після карантину церкви можуть зменшитися. Чи можна сказати, що криза послужить отим обрізанням гілки, щоб вона принесла більше плоду?
— Думаю, що в євангельському середовищі ми страждаємо
не стільки від відвертого гріха, скільки від невизначеності. Велика частина християн користується відмовками на зразок: «Немає
часу для глибших стосунків з Богом». Робота, зайнятість, особисті
справи… І ось Бог дав зупинку, щоб озирнутися довкола, зазирнути у власну душу. Бог дав час, якого ми ніколи не мали: «Ти сидиш
вдома, то давай зустрінемося!»
— Криза — це така штука, яка вимагає швидких рішень. Часто — досить непопулярних. Іноді доводиться про них шкодувати. Останнім часом я бачу, як церкви ведуть у доми молит-

ви інтернет-кабелі, купують дорогі
камери, шукають операторів… Поперше, чому цього не робили раніше, у спокійні часи? І взагалі, яка
роль онлайн-церкви? Можливо, і
не варто так захоплюватися технологічними інноваціями?
— Думаю, що євангельська
слов’янська спільнота ментально
досі живе в період модерну. Хоча
навколо — давно постмодерн, інформаційна ера. Будемо відвертими, ми їдемо в останньому вагоні.
На жаль, академічна освіта, критичне мислення чужі для багатьох. Натомість, свідомість досі в полоні атавізмів радянського минулого.
Наприклад, католицька церква
значно попереду нас у розумінні часу, у якому живемо. Я читав документи, де покійний папа Іван Павло
ІІ пише про світ комунікацій як найперший ареопаг нашої доби. Аеропаг був головним місцем зустрічей,
спілкування.
Онлайн має свої переваги: якісний контент, швидкість, безпосередність, можливість віртуально відвідати майже будь-яку церкву світу, знайти друзів і обмінятися досвідом з
колегами-служителями. Та є й певні
небезпеки: інтернет дає можливість
уникати речей, які нам не подобаються. Наприклад, якщо проповідь
пастора буде надто докірливою, її
можна легко перемкнути. Можна
видалити з друзів того, хто тобі не
приємний. Офлайн потрібно терпіти,
смирятися, але саме від цього ми духовно зростаємо, вчимося вміщати,
прощати…
Думаю, ми поки навіть не розуміємо до кінця, що з нами сталося.
Бо це вперше. І всі ці виклики ще потрібно буде глибоко осмислити. Але
з нами Господь, тому все буде добре!
Віктор Вознюк, м. Острог, директор Відділу освіти УЦХВЄ
— У часи кризи — великий попит на психологів, душпастирів.
Люди шукають порад — що робити, як поводитися? А що церква
має говорити світу в цей час? Хтось
«спасає страхом», мовляв: я ж казав, що так буде… Але навряд чи це
може якось допомогти людині, яка
тоне.
— Тепер поширена думка, що
криза — це можливість. Це більш

східне тлумачення. Західне тлумачення: криза — вказівка на щось. Ці
два значення потрібно сприйняти в
правильній послідовності. У контексті наших подій, можемо сказати,
що Бог на щось нам вказує. І коли
зрозуміємо, на що саме, то побачимо можливості, які відкриваються
перед нами.
Функція церкви — душеопікунство для світу. А також — пророча
функція. Що ж ми маємо проголошувати? Є група християн, які просто замкнулися у своєму акваріумі.
Вони дуже засмучені, що тепер немає можливості збиратися в храмовому форматі. Тож один одного підбадьорюють чи страхають — як у кого виходить… Є інша група, яка намагається говорити до світу, але їхнє
послання — зверхньо-моралізаторське: це можна, того не можна, Бог
покарає і т. д. Але є третя категорія
— люди, які незалежно від навколишньої ситуації транслюють Божий
голос. Їхній фокус — на Ісусі Христі,
Спасителі світу. Це єдине, що важливо, єдине, що приносить баланс.
Можна так зосередитися на
ознаках кінця світу, що забути про
Христа. Кризові події можуть лише
підсилити Благу Вістку, додати їй
контрасту, бути її бекґраундом. І ця
вістка має звучати весь час, і тоді,
коли завершиться карантин. Цілком
можливо, що ситуація вирівняється, і далі все буде нормально, люди розслабляться. Але нам потрібно
продовжувати.
— Ви людина онлайну і в цьому даєте приклад для багатьох служителів. Але чи немає небезпеки
в розвитку онлайн-служіння? Роками з кафедри закликали не пропускати зібрань. Тепер люди зрозуміли, що можна інакше. Чи буде це
на користь для служіння після закінчення карантину?
— Це добре, що є можливість
онлайн-богослужінь, стрімів зі служителями, поширення правильних
послань через інернет. Хто досі не
працював у такому форматі, тепер
відчули більшу відповідальність —
принаймні зрозкміли, що потрібно готуватися. Навіть написати конспект! І це плюс.
Ще один плюс на прикладі нашої церкви. Ми дали посилання на
трансляцію багатьом людям, які не

відвідували богослужінь. І вони охоче дивилися, коментували. Дехто
зрозумів, що ми нормальні люди, а
не сектанти, як їм хтось розказував.
Тобто це ще й можливість досягнути
людей, які з певних причин не прийшли б на зібрання.
Звичайно, є й небезпеки, але
головне, на мою думку, — бути готовими до виходу офлайн після закінчення карантину. Хочу порадити
книгу Крістіана Шварца «Природний розвиток церкви», де автор вказує на вісім ознак здорової церкви:
керівництво, яке дає можливість діяти; служіння, засноване на дарах;
палка духовність; дієві структури;
богослужіння, що надихає; цілісні
малі групи; благовістя, спрямоване
на потреби; стосунки, сповнені любові. Якщо взяти хоча б декілька цих
ознак і почати над ними працю, то
не буде проблем із поверненням
церкви в офлайн.
Олександр Третяк, м. Рівне,
ректор РДСА
— Ти активно працюєш і в духовній, і в соціальній сферах. Як теперішня криза вплинула на церкву й
суспільство?
— Скажу таку думку… Сподіваюся, мене не поб’ють камінням. Я
дуже радий тому, що тепер відбувається — це перезапуск багатьох
процесів у служінні. Ми проходимо
потужний трансформаційний етап в
історії церкви, який стосується становлення наших ідентифікацій: хто
ми, звідки й куди йдемо. Фактично
формується нова парадигма мислення в багатьох християн. Дуже тішуся, що, проходячи складні часи,
ми можемо змінюватися.
Ми засиділися в церковних стінах, звиклися зі своїм станом. Настав час вийти із «зони комфорту».
Цю фразу раніше вживали, не особливо розуміючи, про що мова. Тепер із цієї «зони» виходять усі — і
ті, хто говорили, і ті, хто слухали, і ті,
хто не хотіли слухати.
— Які нові напрямки служіння
з’явилися або можуть з’явитися в
найближчому майбутньому? Наприклад, фірми з виробництва
одягу шиють захисні маски, заправки — заправляють автомобілі
медиків. Що може запропонувати
церква?

— Кожна компанія має свій базовий профіль, функціонал. І в момент кризи саме цим вона може допомогти суспільству. Основна функція церкви — проповідь Євангелії,
приведення людей до Бога. І вона
має робити те, до чого й покликана
— через різні соціальні проекти, добрі справи. Просто це іноді означає
вихід за межі звичного формату. А в
часи потрясінь серця людей особливо відкриті для Божого Слова.
— Ти маєш багато контактів із
західними християнами. Чим відрізняється реакція українців на
кризу від реакції Європи, США?
Можливо, Україна легше через це
проходить, бо вона протягом усієї
своєї історії живе в кризі?
— Так, мабуть, українці звикли
переходити із одного складного періоду в інший... Головне, що є мама
й тато в селі — на запасах ми ще рік
протягнемо за будь-яких катастроф
(сміється).
Нещодавно я мав спілкування з
українцями, які живуть в Європі. І я
сказав би, якщо порівняти з жителями західних країн, то в наших співгромадян — криза громадянської
свідомості. Це безвідносно до релігійних переконань. Наприклад, коли є заклик залишитися вдома, самоізолюватися, щоб зупинити поширення вірусу, люди сприймають
карантин як нагоду для пікніку. І над
цим нам потрібно працювати.
Павло Федорук, м. Джанкой,
єпископ
— Ти місіонер із багаторічним
стажем. Скажи, чи сприяють світові
кризи церковній місії? Чи підштовхують вони церкву до певних дій?
— На моє переконання, місія
церкви визначається природою
церкви. Те, що я роблю, визначається тим, ким я є. А усвідомлення
своєї місії залежить від стосунків із
Богом. Зовнішні чинники — другорядні.
На мою думку, багато людей
кризи ще не відчули. Поки що відчувають тільки вакуум. А вакуум також
має певний потенціал — як небезпечний, так і позитивний. Питання
в тому, чим ми, власне, заповнимо
цю пустоту.
Я порівнюю глобальні кризи з
індивідуальними. Наприклад, за

останній час я побував на похороні
жінки, яка перед тим довго хворіла, дізнався про те, що моєму знайомому молодому пастору поставили діагноз рак мозку, а в однієї сім’ї
з церкви народився син із пороком
серця. Тобто кожен переживає в
житті певні труднощі. І вони можуть
підштовхнути нас до глибших пошуків Бога.
Тому я вірю, що криза може також підштовхнути церкву до переосмислення своєї природи, свого
призначення. Я чекаю, що вона переживе певне перезавантаження
після карантину. Що все це допоможе їй зосередитися на особистих
стосунках із Богом. Церква має бути
сповнена Святого Духа, перебувати
в молитві. І я вірю, що саме це відкриє нові горизонти.
— Справді, люди в Біблії завжди проходили період пустелі,
де вони по-особливому зустрічалися з Богом. Євреї пережили Пасху,
перейшли море — такий хороший
старт! Але в пустелі вони багатьох
втратили…
— Колись ми друкували в журналі інтерв’ю з єпископом з Узбекистану Сергієм Нечитайлом. На той час
у них були серйозні утиски віри. Він
сказав: «Коли почалися гоніння, полова відсіялася. Решта — стали серйозно шукати Бога». Звучить не дуже приємно, але це правда.
Будь-які обставини — це спроба Бога вплинути на користь для нас
і спроба диявола обернути це проти
нас. От коли люди більше відступали
від Бога — під час криз чи добробуту?
— Історія ізраїльських царів показує, що в часи добробуту. А в полоні ідоли назавжди зникли з середовища Ізраїлю.
— І сучасна історія показує те саме. Що тоді варто вважати справжньою кризою? Періоди благополуччя є найбільшим випробуванням
для віри. Натомість під час проблем
люди шукають Бога та Його дарів.
Лео Франк, м. Оснабрюк, викладач теології
— Як протягом історії церква реагувала на кризи? Чи були прецеденти, коли її позиція допомагала
вистояти суспільству?
— Якщо проаналізувати всю
2000-літню історію, побачимо один і

той же принцип: на виклики відповідала не якась конкретна конфесія, а
окремі особистості чи групи людей.
Щодо цього питання є чудові книги: «Распахнувший небеса» (Джон
Ортберг), «Как християнство изменило мир» (Альвін Шмідт), «Если бы
не Иисус» (Джеймс Кеннеді). Вони
розповідають, як християни реагували на різні кризи. Наприклад, під
час кримської війни була жінка, яку
звали Флоренс Найтінгейл, яка взагалі заклала основу поняття «медсестра». Або Генрі Дюнант — швейцарський християнин, бізнесмен,
який організував «Червоний хрест».
Або Франк Лобах, завдяки якому
100 млн чоловік в усьому світі стали
грамотними. Це стосується й скасування рабства, дитячої праці, гладіаторських боїв… Тож не чекайте змін
від деномінацій, братств. Ви робіть
те, що можете!
— Чи були у вашому житті такі кризи, які допомогли прийти до
глибшого пізнання Бога, церкви,
місії, людей?
— Недавно ми сім’єю пережили
кризу, яка стосувалася наших дітей.
Це був дуже серйозний момент. Ми
подолали його досить благополучно, і це зміцнило нашу сім’ю.
Є такий вислів: «Попереджений
— значить озброєний». Дуже важливо готуватися до персональних
криз у нашому житті. Ми з дружиною щороку читали мінімум одну
книгу про сімейне життя і одну —
про виховання дітей. Читали про
кризу середнього віку, на що необхідно звертати увагу. Щодо дітей —
читали, що відбувається, коли вони
проходять підлітковий період.
Важлива істина: виховання лише
тоді хороше, коли батьки правильно
реагують на неправильну поведінку
дітей. І коли прийшов момент кризи, ми були готові і, на мою думку,
правильно відреагували. Наша сім’я
стала кращою. Також це навчило
нас не залежати від думки оточуючих, адже не всі підтримували наші
дії й нашу позицію.
— Ви людина, яка багато працює з людьми, з церквою. В сучасних обставинах багато хто впадає
в депресію. Що це за стан взагалі?
Що про це говорить Біблія?
— На жаль, сьогодні християни
направо й наліво кидаються цим

терміном. Крім богословської освіти, я маю освіту медика. Тому так алергічно реагую на слово
«депресія». Депресія — це діагноз. Його може
поставити не пастор, не проповідник, не друг чи
брат, а лише лікар на основі діагностичних критеріїв. Тому не варто легковажно до цього ставитися, а тим більше пов’язувати з демонічним
впливом і «лікувати» молитвою.
Латинське слово deprimo означає «тиснути
вниз». Це пригнічений настрій. Але під час кризи ходити й співати «Алілуя!», коли не вистачає
коштів, щоб прогодувати сім’ю, — це якийсь дикий тріумфалізм, який не працює. Чи має християнин право знаходитися в поганому настрої під
час кризи? Звичайно, має! Почитайте Псалтир —
половина псалмів говорять про плач, безвихідь.
Це реальність.
Тому у випадку, коли депресія — не діагноз,
який потрібно лікувати за допомогою відповідної терапії, церква має сказати, що люди мають
право на ці емоції. Звичайно, негативні емоції
не повинні бути затяжними, не повинні зламати.
Вони повинні привести до відповідних дій.
— Що Біблія радить робити в складні часи?
Усі люди віри через них проходили. Що ви порадите?
— Прикладів у Біблії дуже багато. Прочитайте Другу книгу хронік, 20 розділ, 1-30 вірші. Цей
уривок Писання супроводжує мене протягом
цієї кризи. Це історія богобійного царя Йосафата, який дізнався, що проти нього йде величезне військо. Можна простежити п’ять принципів,
як він подолав цю кризу. Перше — чесність. Він
молиться Богу й чесно визнає: ми боїмося, у нас
немає сили, ми не знаємо, що робити. Друге —
правильна реакція. Він оголошує піст і молитву
в Ізраїлі. Третє — вдячність. У всій цій історії люди чотири рази прославляють Бога — двічі перед
перемогою і двічі після неї. Четверте — довіра
(дозволити Богу діяти так, як Він хоче). Бог вчинив незгоду серед ворогів — і вони самі один одного перебили. П’яте — пам’ять. Короно-криза,
як і всі кризи, колись закінчиться, і важливо — не
забути. Ізраїльтяни назвали місце бою долиною
Благословення, бо там благословив їх Бог.
P. S. Я б сказав, що ми живемо в час, коли
церква тестується. Ніяке авто не випускають із
цеху без тест-драйву, яким би гарним і потужним воно не було. Часто Бог не випускає людей
в активне служіння, бо вони не пройшли перевірки. Тому, як казав апостол Петро, «не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробовування, немов би чужому випадку для вас». Це
нормальний процес. Можливо, після цього тесту ми побачимо результат — багатьох нових людей, які стануть на служіння.
За матеріалами онлайн-ефірів
Андрія Ходорчука

Точка неповернення
Кожен із нас в різних життєвих справах приходить до точки, за якою вже немає повернення назад. Буває, що попереду
— якісь зміни, якась важлива справа чи відповідальне рішення. І це викликає почуття ризику, страху, тривоги, невпевненості, збудження… Взагалі, в будь якій справі є два найважчих
моменти — почати і закінчити. Часто на початку певних змін
ми озираємося і нас опановує велике бажання повернутися
назад. Адже там — надійно, спокійно і все зрозуміло. А майбутнє — потребує зусиль і напруги.
Звичайно, є й випадки, коли краще якраз повернутися (якщо напрямок був хибним). Але зазвичай ця точка в нашому
житті — ознака правильного напрямку. Це Бог нас підводить
до неї!
Коли ще відстань до початку менша, ніж до кінця, ми зважуємо: якщо зараз повернутися, то втрати будуть меншими,
ніж якщо підемо далі і зазнаємо поразки. Втрати теж будуть
— витрачений час, кошти, посвята, але якщо йти далі, то можна втратити ще більше. Це — точка неповернення. Після переходу цієї точки людина вже по суті не має ходу назад — вона
уперто рухається тільки вперед. Бо вже немає куди подітися.
Тому саме ця точка є найважчою. Це рубіж, який потребує сміливості. Потрібно або докорінно змінюватися, або вернутися
назад в минуле.
Багато людей бояться поміняти роботу, бо теперішнє місце — надійне і стабільне, хоча, можливо, й не зовсім влаштовує. Наскільки буває важко нам змінити місце проживання!
За цим же принципом: чим довше люди в християнстві — тим
важче їм зробити ривок уперед. Бо вони стають не тільки досвідченими, а й консервативними. І так важко зрушити з місця релігійні переконання таких людей, коли вони обмежили
Бога своїм розумінням Бога. Та якщо не робити цих ривків —
не буде духовного росту! Є три визначення віку людини. Перше — це паспортні дані. Друге — фізичний стан. І третє — це
стан розуму, зокрема його здатність до перемін. Ви зустрічали
25-річних людей, які по наріканню і невдоволенню — як старі.
І навпаки — літніх людей з молодою душею, які мають вогник
в очах? Я скажу вам, коли ми стаємо старими — коли перестаємо розуміти молодь!
В моєму житті була така самоперевірка, коли я усвідомив,
що 8 з 10 моїх біблійних переконань — я прийняв від когось,
навіть не замислюючись, чому саме так, а не інакше. Це були
чужі переконання, які стали моїми без особистого дослідження. І ті, хто передав їх мені, найчастіше — теж прийняли без
дослідження! І десь у 26 років, я сказав: «Господи, я хочу сам
дослідити з Твоєю допомогою і отримати особисте переконання!» Хочете, я дуже легко перевірю, які переконання ваші,
а які ви просто бездумно повторюєте? Дайте відповідь: «Чому
ви вірите саме так? На основі яких біблійних текстів ви вірите
саме так?»
Переходячи точку неповернення наші переконання змінюються, наша віра змінюється, наше пізнання Бога змінюється. І
що частіше ми будемо робити такі ривки вперед, то легше буде перейти всі наступні точки неповернення. Це стане нашим
способом мислення, навиком життя. Тому сміливо — вперед,
в ім’я Ісуса Христа!
Сергій ВІТЮКОВ

Актуально

Світ після пандемії
Знайомимо вас із прогнозами докторів богослов’я Сергія Саннікова та
Михайла Черенкова щодо наслідків пандемії та карантину, які, на їхню
думку, чекають євангельські церкви в найближчому майбутньому.
Сергій Санніков:
«Криза — не двері, а вікно»
Блаженні ті, що на землі
Жили в її фатальні хвилі,
Мов Всеблагі їх запросили
Ділити учту при столі.
Федір Тютчев, «Цицерон»
Коли ми говоримо про світ після пандемії, то десь підсвідомо для
мене звучить фраза «emerging age»
(виникаюча епоха) — те, що видніється, але ще до кінця не зрозуміло,
що воно таке. Єдине, що зрозуміло,
пандемія — не просто маленький
епізод нашого життя, який скоро закінчиться, і все буде, як раніше. Чого
ж нам чекати? «А тепер на що маю
надіятись, Господи? Надія моя на
Тебе вона!» (Пс.38:8). Цей переломний час можна розглядати, як кризу,
як виклик і як можливість — все залежить від нас.
Існує два терміни на позначення майбутнього. В тексті Нового Завіту зустрічаємо «ерхотай» (майбутнє, яке виходить з минулого і наближається, як реалізація теперішнього, наприклад: Мт.18:7) та «парусія»
(майбутнє, яке не є наслідком минулого, а приходить несподівано, непередбачувано, наприклад: Об.21:5).
Звичайно, ми зараз говоритимемо,
виходячи з першого значення.

Зазвичай ми кажемо, що криза
— це двері, які привідчинені в невідомий новий світ. Мені здається,
це не зовсім точний образ, особливо для нашої ситуації. Я б сказав, що
теперішня криза для нас — це вікно, причому не дуже чисте, через
яке ми бачимо тільки силуети нового світу. Вікно не призначене для
входу. Тому доведеться в нього пролізти, попри незручність, ризик забруднити одяг та несхвальні погляди. Можемо пролізти, а можемо лишитися в старому світі.
Криза підняла на поверхню ті
проблеми, які були в євангельських
церквах, але з різних причин не вирішувалися. Яких наслідів слід очікувати всьому суспільству та церкві
зокрема?
1. «Я» проти «Ми»: ріст індивідуалізму і послаблення общинності.
Папа Римський, який виголошує
свою проповідь на порожній площі,
— красномовний образ, який показує, що сьогодні відбувається і що
буде відбуватися.
Виникаюча епоха змушує замислитися, що таке місцева церква. Згідно з реформатським богослов’ям
— це місце слухання Божого Слова і звершення літургії. З цієї позиції немає проблем у переведенні

служіння в онлайн-режим. Згідно з
анабаптистським богослов’ям — це
зібрання святих, які повинні мати
особисту святість через дисципліну.
З цієї позиції онлайн-формат викликає безліч проблем. Общинність із
фіксованим членством, правилами
прийому і виходу — одна з головних
ознак місцевої церкви, і саме вона
буде дуже розмиватися. Так само
розмиватися будуть герменевтичні
межі (традиції тлумачення і застосування Писання).
Примусова віртуалізація літургійного простору під час пандемії
створює ризик, що деякі люди можуть ніколи не повернутися в церкву фізично навіть після закінчення
карантину. Отже, одне із серйозних
питань: як зберегти свою общину,
традицію і герменевтичний підхід?
2. Пандемія страху: кінець постмодерну і початок нового середньовіччя.
Страх не зникне після карантину,
він живитиметься не лише небезпекою нової пандемії, а й економічними наслідками та апокаліптикою.
Ще більше поширюватимуться фейки, теорії змов, сценарії кінця світу.
Коронавірус загострить конфлікт
лояльності до Бога та до кесаря.
Державні структури отримають досвід впливу на церкви та релігійні
організації і користуватимуться ним.
Страх приведе до зменшення
соціальних свобод та відкриє нові

можливості для маніпуляції людьми: контроль заради безпеки. На
противагу цьому зростатиме фундаменталізм та бравада вірою.
Екзистенційна загроза викриє давно існуючу тенденцію матеріалізму
серед християн, їхню надмірну турботу про здоров’я й благополуччя.
Це зменшить церковну активність і
участь рядових прихожан у житті общини. Життя онлайн приведе до перегляду багатьох цінностей та переміни світосприйняття. Соціальне дистанціювання залишиться назавжди.
Поряд із цим є й позитивні моменти: зросте обережність у прогнозах та діях, поглибиться усвідомлення непередбачуваності роботи
Святого Духа.
Розрив ланцюгів поставок товару
приведе до локалізації економічних
зв’язків. Очікується падіння економіки, геометричний ріст соціальної
напруги.
3. Життя онлайн: онлайн-богослужіння та онлайн-церкви.
Общини спішать в інтернет, сподіваючись, що YouTube, Zoom та інші соцмережі та платформи допоможуть втримати людей. Але не всі
замислюються, яку ціну за це доведеться заплатити. Чи збережеться
суть проповіді, прославлення, причастя на відстані?
З іншого боку, делокалізація —
новий місіонерський контекст для
церкви, який раніше мало використовувався. Нові умови змусять проповідувати по-новому, знаходити
нові форми душпастирства. Виникне більше вимог щодо прозорості та
компетентності.
Зміниться баланс «загального
священства»: збільшиться роль рядових членів церкви, зокрема жінок. Ослабне вертикаль керівництва
в церковних об’єднаннях. З’являться
нові неформальні структури.
Спілкування буде характеризуватися маскуванням — оскільки у віртуалі всі носять маски, стараються
виглядати кращими, ніж насправді.
Духовна складова спілкування буде
значно слабнути. Духовне замінюватиметься душевним.
Доступність інформації і схильність людей обирати більш привабливу, приводитиме до зростання
конфесійної розмитості, популізму,
нестійкості духовного життя.

4. Безготівкова доба: перебудова церковної економіки.
Очікується скорочення ресурсів, а тому — більш відповідальне
їх використання. Безготівкова система передбачатиме більший контроль. Також посилиться державний контроль. При цьому потреби
помісних церков, місій, семінарій,
видавництв залишаться практично тими самими. Отже, необхідно
буде шукати альтернативні шляхи отримання пожертв і мотивації
членів церкви до матеріального
служіння.
Замість підсумків: алегорія
Джона Коттера
Гуру лідерства та управління
Джон Коттер каже: «Наш айсберг
тане! Хто не встиг, той запізнився».
Він пропонує три сценарії подальшого розвитку подій, залежно
від поведінки лідерів, у нашому випадку — служителів, керівників релігійних об’єднань.
1. Можна нічого не робити, або
робити все по-колишньому, переконуючи, що ми стоїмо на біблійних
позиціях. Не звертати уваги на те,
що айсберг тане, адже він ще років
10 точно протримається.
2. Можна все змінювати радикально, експериментуючи з найбільш
сучасними літургійними та екклесіологічними формами. Це може розхитати айсберг, зробити його нестійким.
Частина його населення — потоне,
частина — перескочить на інші крижини. А лідерська група за підтримки
молоді згромадить новий айсберг із
плаваючих навколо частин.
3. Можна тверезо і свідомо проаналізувати ситуацію, провести серйозну роботу щодо зміни мислення
у населення айсберга і підготовки
його до переселення на інший айсберг. Потім — планомірно здійснити переселення та влаштування
життя на новому айсбергу.
Перед нами вибір. Моя рекомендація дуже проста — йти туди, куди
веде Святий Дух. Не боятися робити
сміливі, рішучі кроки. Використати
сучасну кризу як можливість.
Михайло Черенков:
«Баланс зміститься від
ускладнення до простоти»
Якщо порівнювати епохи до і
після, то я б сказав, що ми бачимо,

найперше, перехід від ускладнення
до простоти. Це стосується світу, цивілізації, церкви… Від наростаючого
прогресу ми переходимо до балансування над прірвою. Від історії розвитку до історії катастрофи. Від передбачуваного майбутнього до несподіваних, іноді жахаючих подій.
1. Запит на простоту
Навіщо, наприклад, зараз купувати дорогий годинник, якщо його
немає кому показати? Кому потрібні
шикарні костюми, якщо немає де в
них красуватися? Попитом зараз користується тільки «essential» (життєво необхідне), а не «nice to have»
(добре було б мати). І запитання до
церкви, служителів: «А ми прислуговуємо, розважаємо чи пропонуємо справді важливі речі, на які збережеться попит, навіть коли люди
рахуватимуть останні кошти?»
Що ми пропонуємо як проповідники? Очевидно, що люди не слухатимуть усього підряд, вони просто
вимикатимуть нас. Будуть підвищені вимоги щодо професійності, змістовності, чесності, автентичності,
доступності. Стає не таким важливим твій статус і місце перебування,
як те, що ти можеш сказати.
Від онлайн-формату люди теж
будуть втомлюватися. Так само як і
від безділля і сидіння вдома. Відбуватиметься перенасичення інформацією. Зрештою, виникне запит
на нові фільтри. Люди запитають:
«Де перевірені достовірні джерела?» і обмежать коло свого споживання найціннішим і найважливішим.
2. Запит на малі групи
Виникне запит на малі групи: родичів, сусідів, друзів, однодумців.
Напрямок на мегахристиянство виявиться, та й уже виявився, тупиковим.
Навіть в економіці бачимо запит на цикли із можливістю простежити кожен ланцюжок, де вони не
губляться в нескінченності. Бажано, щоб це був цикл місцевого виробництва. Подібно і в церкві виникатиме запит на осяжні ланцюжки
зв’язків, стосунків.
Запит на спілкування буде посилюватися — після онлайну захочеться особистого спілкування. Але «чужий» буде небезпечним. Тому малі
групи будуть більш закритими.

3. Постійний ризик змін
Ще один тренд, який набере
обертів — постійний ризик змін. Це
і можливості, і постійний тиск. Стоятиме питання: наскільки швидко
ти зможеш адаптуватися, переналаштувати церковне «виробництво»,
знайти нові форми. Цей перехідний період — не останній, далі буде серія подібних переходів. Це постійний тягар відповідальності. Психологічно ми, люди, на таке не запрограмовані. Як наслідок, виникає
явище, яке я би назвав «мінімалізм
перед лицем смерті». Це життя з постійним усвідомленням крихкості
світу. Після атомної загрози загрозу
пандемії можна поставити другою
по значимості, яка переживається
як глобальна і реальна. Відповідно
до цього доведеться і міняти пріо-

ритети: немає часу на все — тільки
на головне. Це стосується і фінансів,
і освіти, і церкви. Постає питання:
«А без чого ми як церква не можемо обійтися? Що входить у той мінімальний набір цінностей, ідей, речей, які необхідно зберегти?» Все
інше — відлетить, як баласт.
4. Запит на спасителя
Чомусь багато хто думає, що всі
ці переміни працюватимуть тільки
на нас — вийде на арену справжнє
християнство, проявляться справжні лідери, можна буде відрізнити
справжні церкви. Але справа в тому, що справжні негідники також
завжди намагаються використати
кризу на свою користь. І сили антихриста — не виняток.
Тому, очевидно, в суспільстві виникатиме запит на спасителя. Люди

шукатимуть чуда, влади і авторитету (за Достоєвським). Тобто того, що
поверне їм відчуття стабільності й
безпеки.
Сьогодні ми бачимо, як держава
повертає собі повноваження. Але
разом із тим багато міжнародних інституцій втрачають свій вплив. І коли державні структури не справлятимуться з викликами, виникне запит на деяку нову рятівну структуру.
І тоді повернеться тема нового світового порядку і глобального вождя. У цей момент пропозиції антихриста будуть дуже привабливими.
І завдання церкви полягатиме не
в тому, щоб переграти усі ці спокуси в шоу, рекламі, фокусах і лайках,
але — в силі свідчення, вірності Богу, жертовній любові та посвяченому служінні.

Духовний імунітет
Де знайти мир?
«Коли б ти прислухувався до
Моїх заповідей, то мир твій був
би, як ріка» (Iс.48:18).
Одне з найбільш частих запитань, яке лунало в церковних колах
від початку карантину: «Де знайти
мир?» У той же час богослови заговорили про пандемію страху. І тут
потрібно зробити два зауваження.
По-перше, страх — цілком нормальна емоція, закладена в людину Богом, яка зовсім не говорить,
попри поширену думку, про відсутність віри. Страх є частиною нашого
інстинкту самозбереження — природною реакцією на небезпеку. Подібно як природною реакцією є, наприклад, гнів, коли він не виходить
з-під контролю. Страх, який вийшов
з-під контролю, — це паніка, і от це
вже погано. Тому що в стані паніки
людині важко контролювати власну поведінку, і вона здатна на необдумані вчинки. А здоровий страх
— якраз веде до правильних висновків і дій. Іншою крайністю є безпечність, тобто безпідставне ігнорування небезпекою, що б це не було
— чи то бравада вірою, чи позиція
«менше знаєш, краще спиш». Таким
чином, страх (не як стан, а як реак-

цію) можна назвати власне «золотою серединою» між панікою і безпечністю.
Але, по-друге, мабуть, доведеться визнати, що наведене питання
все ж — більше про паніку. Від цього стає дуже сумно і трохи боляче.
Сумно — тому що в даному випадку
просто маємо справу із глобальним
виявом явища, яке не раз спостерігали в локальному масштабі. І тут
уже якраз йдеться про той колективний, поверхневий, релігійний рівень віри, який в моменти чи то особистісного, чи то загальнолюдського потрясіння змушує людину метатися від пастора до пророка, замість
того, щоб шукати спокою в «таємній
кімнаті». А боляче — коли усвідомлюєш, що подібна реакція християн є наслідком неефективності або
відсутності церковної практики духовного зростання через учнівство,
яка би приводила людей до особистих неопосередкованих стосунків із
Богом.
Чарівна пігулка
«Нерозумні ж, узявши каганці,
не взяли із собою оливи» (Мт.25:3).
Кілька разів у прямому ефірі питання «Де шукати мир?» пролунало

і на мою адресу. Мені подобається
брати приклад в Ісуса Христа у поясненні духовних речей через матеріальні. І, говорячи про внутрішній
мир, я проводив алегорію з фізичним здоров’ям.
Коли почалася пандемія, окрім
популяризації гігієнічних процедур,
засобів захисту та соціальної дистанції, багато стали говорити про
зміцнення організму. Як тільки люди згадали слово «імунітет», з прилавків змели ехінацею, риб’ячий
жир, вітаміни C та D. А лікарів-блогерів стали засипати запитаннями:
«Що корисніше жувати — імбир чи
хрін?», «Яким милом краще митися
— господарським чи дігтярним?»,
«Що обрати — борсучий жир чи
струю бобра?» і «Чи захистить протигаз від коронавіруса?» До речі, я
нічого не вигадую, це реальні цитати з онлайн-форумів…
Питання ці — з категорії «Що потрібно випити / з’їсти / чим намазатися, щоб схуднути / накачати прес
/ зупинити облисіння за тиждень?»
Люди завжди були схильні шукати
простих рішень, вірити в чарівну цілющу пігулку від усіх хвороб або в
магічну молитву-заклинання від недуг душі.

Але більшість проблем не мають
простих рішень і вимагають комплексного підходу. Коли йдеться про
таке складне явище як імунітет, його
неможливо підвищити за один день
чи навіть за тиждень з допомогою
прийому вітамінів. Він залежить від
ряду факторів, зокрема — генетичної спадковості, здорового способу
життя, отриманих вакцин і т. д. і т. п.
Іншими словами, це те, що будується (або руйнується) протягом всього
життя людини.
Проводячи аналогію з душевним миром, внутрішнім балансом
під час потрясінь, точно так само неможливо дати якогось універсального рецепту миттєвої дії від паніки.
Якщо людина протягом усього життя не будувала особистих стосунків
із Богом, духовно не зростала і не
займалася формуванням власної
особистості, то навряд чи в критичний момент вдасться все відразу надолужити.
Як діє імунітет? Коли інфекція
(страх) потрапляє в організм, захисні механізми вступають у дію, щоб
запобігти хворобі (паніці) або якнайшвидше її подолати. Якщо ж імунітет ослаблений та ще й вірус йому
незнайомий — організм не здатний
справитися без сторонньої допомоги. І ось тоді вже не обійтися без допомоги лікарів (служителів) та тривалого лікування.
Три компоненти імунітету
«І мир Божий, що вищий від
усякого розуму, хай береже серця
ваші та ваші думки у Христі Ісусі»
(Фил.4:7).
Напевно, моя вищенаведена
аналогія дещо цинічна, тому що
швидше пояснює проблему, ніж дає
вихід. Тож спробую виправитися.
Щоб відповісти: «А що ж робити, якщо час втрачено, і пандемія коронавірусу та страху застала мене непідготовленим?», давайте детальніше
простежимо, які фактори найбільше
впливають на імунітет, аби вже зараз почати змінювати свої звички.
Спадковість. «Немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока» (1Петр.2:2).
Деякі захисні властивості передаються (або не передаються) дитині
генетично, від батьків. Вони формуються під час внутрішньоутробного

розвитку та грудного вигодовування. Отже, і в духовному житті вкрай
важливий момент духовного народження, зокрема те, що вкладають
і чим харчують «дитину» духовні
батьки у її перші дні. Цього, звичайно, вже не зміниш, але варто проаналізувати, аби розуміти причини
проблем, які можуть проявлятися
вже в дорослому віці. А також для
того, щоб передати правильні «духовні гени» власним дітям.
Спосіб життя. «Цурайся нечистих та бабських байок, а вправляйся в благочесті» (1Тим.4:7).
Здорове харчування, правильний сон, фізичні навантаження, гігієна, контроль емоційного стану, відсутність чи наявність шкідливих звичок… Ці та багато інших, на перший
погляд, банальних факторів в комплексі й формують імунітет протягом
життя людини. В духовному контексті є не менш банальний перелік —
Біблія, молитва, служіння, благочестя, відсутність чи наявність руйнівних гріховних звичок… Цей список
ні для кого не є секретом, але не так
просто слідувати йому з належною
регулярністю та постійністю.
Перенесення хвороби. «Мудрий
бачить лихе і ховається, а безумні
йдуть і караються» (Пр.22:3).
Також імунітет набувається під
час перенесення конкретної хвороби, або ж дією на випередження —
введенням в організм ослабленого
збудника (вакцини). Хтось зауважив, що мудрі люди вчаться на чужих помилках, розумні — на власних, нерозумні — на жодних. Перенесена криза дає безцінний досвід:
що потрібно зробити, щоб бути готовим до подібних ситуацій у майбутньому. Особлива мудрість — не
чекати кризи, а прораховувати небезпеки наперед. На жаль, небагато
людей так відповідально ставиться
до свого духовного здоров’я.
Духовна самоізоляція
«Ідіть осібно самі до безлюдного місця, та трохи спочиньте»
(Мк.6:31).
Коли почалася епідемія, кілька
днів мене не покидала сильна тривога, переживання за близьких. Що
я робив для відновлення внутрішнього балансу? Багато спілкувався
— з собою, з Богом, з людьми. Змі-

нив деякі звички. Вивчив ключові
правила поведінки в нових умовах.
Перевірив власну готовність до найгіршого повороту подій. І навіть не
помітив, як вступив у дію імунітет,
який витіснив з душі всякий страх.
Хорошу відповідь на запитання
«Де знайти мир?» дав доктор теології Сергій Санніков. На прохання
«Запропонуйте, будь ласка, вашу
вакцину від пандемії страху», служитель сказав: «Цю вакцину я давно знайшов і користуюся нею. Вже
виробилися антитіла. Але йдеться
не стільки про вакцину. Щоб зупинити будь-яку пандемію потрібна
перш за все самоізоляція. Коли навколо паніка, найправильніше —
взяти піст на інформацію. Крім того,
важливо зміцнювати імунітет. Що я
й роблю відомими усім християнам
методами».
Здається, це той випадок, коли
проблема є одночасно і її рішенням.
Карантин, який залишив християн
без звичних багатолюдних богослужінь, одночасно створив умови для
усамітнення та індивідуальних духовних пошуків, пізнання Бога, сповнення Святим Духом. А що можна
назвати більш дієвим духовним антивірусом?
Подібні уроки можна взяти і з інших карантинних обмежень — захисні фільтри при контактах із суспільством та регулярні гігієнічні процедури не менш актуальні і в духовному сенсі.
Загалом коронавірус, що не може жити за межами організму, але
легко поширюється від людини до
людини, допомагає нам глибше усвідомити, наскільки взаємопов’язана
і взаємозалежна між собою спільнота, яка проживає на планеті Земля. Наскільки ми впливаємо один
на одного — і в фізичній, і в економічній, і в політичній, і в духовній
площинах. Тож навички тілесної та
інформаційної гігієни, звички здорового способу життя та досвід перебування на самоті з собою, Богом
та найближчими людьми — точно
стануть цінним надбанням посткарантинного світу.
Дмитро ДОВБУШ

Єдність на віддалі
Карантин окрім явних неприємностей має і
свої плюси. Я от, наприклад, за останні десятиліття вперше майже на два місяці залишився вдома
удвох з дружиною. І надзвичайно вдячний Богові за
той незабутній час… А ще знайшов час переглянути
деякі свої архіви. І в архівному «сейфі» — коробці
з-під взуття — знайшов армійські записи: маленькі
листочки, нарізані зі стандартних аркушів, списані
дуже дрібним почерком. «Маленькі» та «дрібним»
— це для того, щоб їх легко було сховати у щілині
в дерев’яній панелі на роботі. Поринув у спогади…
Скільки цікавих моментів спливло у пам’яті!
І у зв’язку з карантином, з обмеженнями та забороною богослужінь мені пригадалися деякі епізоди моєї військової служби. А служив я аж у Хабаровському краї, більше як за 9 тисяч кілометрів від
дому — це далі як до Нью-Йорка. Це зовсім інший
часовий пояс: у мене вже день котився до вечора, а
в Україні тільки прокидалися. Армійська служба була
не такою тяжкою, як важкість розлуки. Я ніколи до
цього не був так довго і так кардинально розлучений
із родиною та церквою. Я тоді уже був членом церкви і відсутність богослужінь, неможливість спілкуватися з віруючими була не менш болючою, як розлука з родиною… Тоді не було Viber та Zoom, не було
мобільних телефонів (та й до простих не завжди був
доступ) — лише листи. До речі, через те, що на місце служби нас везли 28 днів, поки написав додому
листа з адресою, поки отримав відповідь, то минуло
цілих два місяці. Два місяці без жодної вісточки! Як я
тоді розумів Тараса Григоровича у його ностальгії за
Україною там, в орських степах!
Але попри усі незручності та труднощі я намагався тримати зв’язок з батьками, церквою. І не лише через листи. Спочаку це було важче, але пізніше я виробив для себе своєрідний розклад. Я вираховував, коли в моєму селі розпочинається богослужіння, робив усе можливе, щоб залишитися
наодинці і подумки, серцем та душею намагався
бути разом із братами та сестрами. Як була можливість, ішов у тайгу, благо, вона була одразу за казармою. Незважаючи на тисячі кілометрів, я майже
реально відчував той особливий душевний зв’язок
із церквою, я ніби чув проповіді (ех, якби тоді мені онлайн-трансляцію!), підспівував, молився. Більше того, навіть брав участь у Причасті: я знав час,
коли воно звершувалося і подумки переживав той
хвилюючий момент єдності з Христом та Церквою,
я торкався духовними руками Тіла та Крові Спасителя. Моя участь у богослужінні була не фізичною,
уявною, але для мене, тим не менш, — реальною…
Слухаючи дискусії щодо проведення чи не проведення богослужінь під час карантину, згадую оті
віртуальні богослужіння і те почуття майже фізичної присутності поряд з тими, хто тобі дорогий. Ме-

ні важко зрозуміти тих, хто не уявляє свого духовного життя поза церковним богослужінням, хто
не знає, що робити, коли двері храмів зачинені.
В армії я майже рік не мав Біблії — батько у листах писав мені цілі розділи з Писання; я два роки
не чув проповідей, але Бог там був не менш реальний. Я не помер духовно, як дехто стверджує,
від того, що не відвідував богослужінь. Навпаки
— там я ще більше пізнав Бога, Його присутність
і Його відкриття. За два роки духовно виріс більше, аніж за 16-18 років відвідування церкви. Саме там я навчився по-справжньому спілкуватися з Богом — віч-на-віч, а не через служителів та
церкву.
Так, мені не вистачало фізичної присутності родини, сімейної та церковної єдності, але я
був з ними своїм серцем, відчував їхню любов та
присутність. І я знав, вірив, що це — тимчасово.
Настане час, і ми зустрінемося.
Ми не знаємо, чим закінчиться нинішня пандемія, але вона тимчасова. Віримо, що відкриються двері домів молитви, і ми знову відчуємо
плече один одного. Але й зараз ми можемо мати цілком реальну можливість бути разом у дусі
з братами та сестрами. Тим більше, що в нас цілий арсенал технічних засобів. І можливість час
від часу все-таки зустрічатися. Може, Бог нас,
як колись мене, хоче навчити мистецтву спілкуватися з Ним та з церковною родиною за будьяких обставин?
І ще один штрих. Так сталося, що на момент карантину усі наші шестеро дітей не з нами. П’ятеро взагалі за кордоном без можливості найближчим часом зустрітися. Для батьків це
важко. Але навіть у такій ситуації ми живемо однією родиною, хоча в них уже своє життя, свої
плани, а між нами — відстані. Чи не щодня спілкуємося по телефону, вайберу, ділимося радощами та проблемами, підбадьорюємо один одного, разом сміємося та плачемо. Карантин не
роз’єднав нас, навпаки, ми ще більше стали цінувати один одним, розуміти один одного. Ми
розкидані по цілому світі, але ми разом… Звичайно, хотілося б побачитися, обійнятися, але
дяка Богові і за це…
Карантин також розкидав наші церковні родини. Але ж телефони, вайбери — фізичні та духовні — ось вони, поряд. Біблії в наших домівках є в достатній кількості. Можливість молитися
та спілкуватися з Творцем та братами і сестрами
залишилася. А богослужіння… Будуть і богослужіння, якщо у серці буде справжня любов, розуміння та єдність. І — подяка Богові за все.
Юрій ВАВРИНЮК

Offline
vs Online

Сьогодні Церква переживає «романтичний етап» кризи. Наше покоління лише з розповідей знає, що
таке гоніння чи заборона на масові зібрання. Зараз ми вперше самі
спробували це, тому дружно перекочували в онлайн-церкви — у так
зване «підпілля» (не таке це вже й
гоніння, виявляється).
Але романтизм минає, а потреби все одно залишаються. Попри
всі переваги (швидкicть, інтерактивність, незатратність, відсутність посередників та кордонів, мультимедійність та ін.), інтернет містить певні небезпеки для християнина.
Які? Інтернет дає можливість
уникати проповідей, які нам не подобаються. Наприклад, якщо мій
пастор нецікаво проповідує або говорить щось неприємне, то завжди
є можливість тут же переключитися на проповідь Крейга Грошела чи

Стівена Фуртіка та ін. І справа не в
тому, що ці відомі служителі завжди
говорять з екрану комфортні речі.
Ні, справа тут у самій людині, яка
вишукуватиме для себе тільки зручні проповіді (це як біг по мінному
полю).
Такого в реальній фізичній церкві зробити неможливо. Якщо ти вже
прийшов до храму, то сидиш і слухаєш усе, про що проповідується з-за
кафедри. Звичайно, хтось скаже, що
можна змінити церкву. Але й там
твоя проблема знайде тебе. Радість
буде тимчасова.
Так-от, можна видалити деяких
друзів в соцмережі, перемкнутися
на канал іншої церкви, але сестру
Ніну зі своєї місцевої громади — наділену особливим даром докору та
«божественної» підказки — нікуди не видалиш, її потрібно терпіти
й смирятися. І, до речі, саме так ми
ростемо духовно.
У нормальних умовах — у докарантинну еру — важливою для ба-

гатьох була саме синергія онлайну
і офлайну: якщо проповіді в реальній церкві були слабкими, християни дивилися Грошела, а в місцевій церкві, спілкуючись із різними
людьми, росли духовно. Тому що
саме фізична, реальна церква вчить
нас уживатися з різними людьми,
навіть тими, які нам не подобаються. Саме там ми вчимося прощати,
зносити, смирятися і т. ін.
Онлайн-церква дає інші переваги: можна, наприклад, легко налагодити контаки з людьми зі схожими цінностями, однаковим служінням. Але онлайн-церква не здатна
дати нам ось цей цінний досвід —
знаходити спільну мову з іншими,
іноді проблемними людьми.
Хоча, правди ради, роль бабці
Ніни в час карантину справно виконують наші рідні — дружина чи чоловік. До речі, у Китаї за час карантину зріс відсоток розлучень і домашнього насилля — люди не витримували й «змінювали домашню
церкву». Але для християнина така
опція — недоступна. Тому, зібгавши
волю в кулак, гайда до нових духовних висот!
Богдан ГАЛЮК

Iсторiя християнства

Пандемії та християнство:
уроки історії
— Ох, коли б то землетрус!
Добряче струсне — та й квит...
Полічать мертвих, живих, та й по
всьому. Але ця проклятуща чума!
Навіть ті, хто не хворий, однаково носять заразу у своєму серці.
Альбер Камю, «Чума»
Несподівана пандемія нової хвороби на початку 2020 року застала
всіх зненацька. Власне, усі біди та
катаклізми приходять зненацька.
Нам здається, що ця проблема настільки серйозна, що часто повторюємо: «Ну, такого ще ніколи не
було!» А втім, це не так. Було, і не
раз, і далеко не в таких масштабах.
Нинішній карантин, який ми здебільшого проводимо в затишних
помешканнях, спостерігаючи за поширенням хвороби через інтернет,
— це лише бліде повторення тих
пандемій, які гуляли землею раніше
й збирали врожай мільйонами людських життів.
Отже, що каже історія про те, як
віруючі люди й церква загалом ставилися до цього лиха? Дуже й дуже
по-різному. Кожна історична епоха

по-своєму реагувала на смертельні
хвороби, і церква, на жаль, не завжди мудро та по-євангельськи ставилася до цього.
Майже завжди епідемія страшних заразних хвороб сприймалася
церквою як «кара Господня». Священство завжди шукало винних,
якими ставали чи то окремі групи
людей, чи суспільство загалом, у
гріхах, за які Бог змушений посилати такі кари. Тому нерідко до смертей від хвороб додавалися смерті
винних та єретиків.
З іншого боку, нерідко прості люди шукали вину в самому священстві, яке відступило від євангельської істини — і це ставало причиною розколів та виникнення різних
сект.
Найперша епідемія, яка кинула виклик християнській цивілізації, — «юстиніанова чума». Хвороба
з'явилася під час правління візантійського імператора Юстиніана I і панувала з 540 по 558 рік. Ні світська
влада, ні духовенство тоді ще єдиної церкви не могли впоратися з інфекцією. Віруючі впадали в паніку

й шукали, а то й придумувати причини «Божої кари». Стали виникати
й зміцнюватися різні єретичні вчення, які ще більше змушували людей
сумніватися в істинності вчення офіційної церкви. Щоб покласти цьому
край, імператор Юстиніан скликав
у 553 році П'ятий Вселенський (або
Другий Константинопольський) собор, на якому було засуджено найбільшу в історії вселенських соборів
кількість єресей.
Друга епідемія чуми вибухнула
в XIV столітті й забрала, за різними
оцінками, від третини до двох третин населення Європи. Католицькі
ієрархи, оголосивши, що причиною
мору є «покарання за людські гріхи,
відсутність любові до ближніх, гонитва за світськими спокусами при
повному забутті духовних питань»,
знову були змушені шукати заходи
якщо не для запобігання зарази, то
для заспокоєння своєї пастви. Папа
Римський Климент VI у самий розпал епідемії в 1350 році оголосив
черговий Святий рік і наказав віруючим здійснити паломництво в Рим,
спеціальною буллою «наказавши»

ангелам негайно доставляти в рай
будь-кого, хто помре на дорозі. Історики свідчать, що послухалися понтифіка тоді близько 2 мільйонів осіб,
а додому з них повернулася тільки
десята частина. У цей же час помітно активізувалася й інквізиція, яка
змушувала «чумних лікарів» прискіпливо оглядати народ і доповідати
про дослідження. Кожного, у кого
були виявлені ознаки захворювання
на тілі — бубони, оголошували мало не чаклуном чи відьмою. Рекомендувалося тестувати «кандидатів
в чаклуни голкою». Якщо вони кричали від болю, то підозра знімалася. Якщо ні, то були обвинувачені та
йшли на багаття.
Разом із хворими на чуму інквізиційним тортурам стали піддаватися й прокажені, яких у тогочасній
Європі також було чимало. У 1098
році в Палестині був заснований релігійний лицарський орден Святого Лазаря, члени якого опікувалися
прокаженими. Саме з цим орденом,
до речі, пов'язано виникнення слова «лазарет», а також лазаретів як
таких. Тоді ж у Європі виник особливий літургійний обряд похорон хворого на проказу.
Дуже часто християни оголошували причиною мору євреїв, що
спричиняло єврейські погроми.
Приводом для таких звинувачень
було те, що люди помічали, що євреї мало хворіли під час епідемій.
Причина цього — те, що в законі
Мойсея були приписи щодо дотримання санітарних норм, споживання так званої чистої їжі та компактне
проживання окремо від інших.
Епідемії призводили до зміни
традиційних обрядів і навіть таїнств.
Аж до XVI століття західні християни не наважувалися через повальний мор міняти свої обряди, які були встановлені в результаті перших
семи Вселенських соборів. Однак
черговий спалах чуми змусив порушити «святая святих» — змінити
таїнство Євхаристії. До цього часу
причащання віруючих відбувалося
і Тілом, і Кров’ю, тобто причасники куштували на літургії і хліб, і вино. Однак під час чергового спалаху
чуми в Римській церкви стали розуміти небезпеку використання однієї
чаші для всіх віруючих. Тож склалася традиція причащати мирян ли-

ше Тілом Христовим через роздачу
Опрісноків (гостії). Документально
закріплено це було в ході 21-ї сесії
Тридентського собору в 1562 році.
Тоді було постановлено, що той, хто
причащається, так отримує благодать без шкоди, оскільки «Христос у
всій повноті перебуває в Святих Дарах — і під виглядом хліба, і під виглядом вина».
Епідемії, що раз у раз спалахували в Європі, похитнули віру простих віруючих у авторитет та винятковість священства, бачачи їхню
неспроможність реально захистити від хвороб, а часто навіть бачили в них і причину хвороб. Певною
мірою це також стало однією з ба-

мія грипу подібна до нинішньої як
за симтомами самої хвороби, так і
за економічно-політичним станом
суспільства — це був початок ХХ
століття, який символізував сучасну технічно-індустріальну епоху, яка
продовжується донині.
Архівні матеріали, перш за все
газети, зберегли документальні
свідчення того, як реагували люди
на вимушену ізоляцію та серйозні
обмеження. Найбільш тоді постраждали Сполучені Штати. На той час це
була дуже релігійна країна, що складалася переважно з протестантів.
Недільні богослужіння були святим
ділом, і посягання на них вважалися мало не святотатством. Проте ві-

Сільська лікарня у Брукліні, Масачусетс
гатьох причини виникнення Реформації.
Характерною ознакою всіх без
винятку епідемій було те, що хвороби віруючі сприймали не лише як
кару Господню, але і як ознаку скорого приходу антихриста та кінця
світу. Так що епідемія конспірологічних теорій, якими багатий нинішній
інтернет, — це не щось нове. Невідомість, страх та безпомічність перед хворобами призводили до панічних настроїв та вишукування «відьом» і «антихристів» у будь-кому
та будь-чому.
Для нас особливо цікавою є реакція суспільства та християн зокрема під час «іспанки», яка за різними
підрахунками забрала життя від 50
до 100 мільйонів життів. Ця панде-

домо, що коли влада оголосила про
закриття не лише магазинів, театрів,
ресторанів, але й храмів, це не викликало такого спротиву, який ми
бачимо зараз. Багато людей з розумінням поставилися до вимушених заходів ізоляції та припинення
регулярних богослужінь і спокійно
сприйняли тимчасове закриття храмів, запропонувавши віруючим інші
форми служіння Богу. У Буффало,
шт. Нью-Йорк, Єпископальна церква проводила богослужіння під відкритим небом. Католики Вустера,
шт. Массачусетс, під час відсутності богослужіння вирішили посилити
соціальне служінь, відвідуючи хворих і сиріт. Якщо ті були католиками,
волонтери розмовляли з ними на
духовні теми.

14 жовтня 1918, Алабама, місто Бірмінгем: «У нас було дивне
переживання дня Відпочинку без віри», — написав методистський проповідник духовного відродження
Джордж Р. Стюарт в журналі «Вісник
Віку». Чого це навчило нас? Найголовніше, пандемія повинна переконати «розумних християн» кра-

доволеними таким станом речей.
Були й протести, і порушення карантинних вимог. У Цінціннаті, Огайо,
отець Вільям Шолл провів ранкову месу, як було заплановано в Німецькій католицькій церкві Святого
Йосифа. Коли лейтенант поліції прибув на місце події, священник заявив, що «не зацікавлений у наказі»,

Заголовок газети про закриття церков, шкіл та театрів
ще довіряти науці, ніж піддаватись
прагненню «спокушати Бога, щоб
Він звершив диво для збереження
нашого здоров’я… Християни не
відмовляються від своєї віри у всемогутність їхнього Бога, якщо утримують своє тіло, свої будинки й вулиці чистими й знезараженими; якщо обережні за кермом і в подорожі; якщо застосовують вакцинацію,
спреї і дезінфікуючі засоби, живучи
згідно з Божими законами здоров’я
і життя. Будь-яке інше тлумачення
— плід невігластва і неправдивого
навчання».
П'ятниця, 18 жовтня 1918,
Массачусетс, м. Вустер: Видання
The Daily Telegram поділилося прикладом того, як християни реагували на грип навіть тоді, коли публічні служіння припинилися. Жінки з
трьох місцевих церков піклувались
про «епідемічних сиріт», забезпечуючи їх не тільки їжею й одягом, «але
й організовуючи для них потужний
здоровий відпочинок і також певне
послідовне навчання». Також і католицький жіночий клуб приніс одяг і
їжу хворим на грип, серед якої було
28 банок яблучного пюре, 28 кварт
тушеного м’яса ягнятини і 35 кв.
дюймів пирога.
Бостонська газета 29 вересня 1918 року писала в понеділок:
«Учора була найбільш тиха неділя,
яку Бостон будь-коли бачив». Журналіст зауважує, що такого раніше
ніколи не було в цьому пуританському середовищі.
Звичайно, далеко не всі були за-

але поліція таки заборонила всі подальші служби. Газета пише, що багато священників католицької церкви були незадоволені таким порушенням карантинних вимог та засудили вчинок отця Вільяма.
У Балтіморі, найбільшому місті
заснованого поселенцями-католиками штату Меріленд, глава католицької громади кардинал Джеймс
Гіббонс висловлював обурення закриттям храмів у той час, коли бари, магазини й ринки працювали.
Він просив владу дозволити хоча б
короткі богослужіння вранці, пояснюючи це необхідністю не залишати без духовної підтримки лікарів
(більшість із яких також були релігійні).
В Олександрії, Луїзіана, настоятель собору Єпископальної церкви
недільного ранку відвідав місцеву
школу, де застав учнів за спортивними вправами. Священник з часткою
сарказму заявив владі, що якщо вони вважають подібні зібрання більш

безпечними, ніж церковні служби,
він готовий помолитися зі школярами та викладачами безпосередньо
в спортзалі. У Детройті, Мічиган, католицький єпископ Майкл Галлагер
разом із місцевими бізнесменами й
власниками кінотеатрів закликав до
ослаблення «локауту». Однак вони
не були почуті, оскільки влада вважала, що будь-які винятки зведуть
до нуля ефект радикальних заходів.
11 жовтня 1918 року, ЛосАнджелес, Каліфорнія. Міська рада видала постанову про закриття
всіх церков, що спонукало міських
вчених-християн протестувати, бо
вони «надають послуги з поширення загального розуміння всесильної
Божественної сили, спираючись на
те, що фактично допомагає знищити страх зараження…» Через чотири
тижні місцевий апеляційний суд відмовив звільнити вченого-християнина Гаррі П. Хічкока, «заарештованого за відвідування громадського
церковного зібрання з порушенням
міських розпоряджень проти грипу». Один із п’яти заарештованих
стверджував, що наказ є «неконституційним... необґрунтованим перевищенням поліцейських повноважень».
Утім, як свідчить історія, ці карантинні обмеження, незважаючи
на протести та негативне сприйняття деякими релігійними діячами, відіграли позитивну роль у стримані
епідемії і аж ніяк не зашкодили релігійно-духовному життю віруючих.
Найбільшого удару церкви зазнали
зовсім з іншого боку, коли в 19501960 роках молодь втратила інтерес до релігійного життя, оголосивши своїм лозунгом «секс, наркотики, рок-н-рол». Але це вже інша історія…
1

«Я згадую, як востаннє холера пронеслася вашими вулицями, і ви
поспішили в свої церкви, ви молилися. На ваших обличчях був жах, і багато хто з вас голосно кричав про звільнення. Воно прийшло! Але що ви
зробили? Куди поділося ваше благочестя?.. Як часто ми лежали в ліжку,
знемагаючи від холери або якоїсь іншої хвороби, яка загрожувала нашому життю. Ми молились, ми посилали за служителем, присвячували себе Богові, обіцяли Йому, що, якщо Він збереже нас, ми житимемо
по-іншому. Але, на жаль, мій слухачу, ти зараз такий, яким був до своєї
хвороби. Ти забув свою обіцянку, але Бог не забув її...»
Чарльз Сперджен, зі звернення до церкви після епідемії холери

Мартін Лютер та епідемія
У серпні 1527 року у Віттенберзі
спалахнула епідемія бубонної чуми.
Лікарі були безсилі не тільки вилікувати, але навіть хоч якось полегшити страждання хворих. Розбушована епідемічна стихія вкрай деморалізувала жителів міста, багато з яких
вважали втечу своїм єдиним шансом уникнути зараження.
Перед складним вибором — піти з міста або залишитися — стояв
і 43-річний реформатор Мартін Лютер. У середині серпня Віттенберзький університет на деякий час переїхав у Єну. Багато друзів і колег Лютера, зокрема Філіп Меланхтон і Юстус
Йонас, покинули Віттенберг. Лютеру
також пропонували зробити за їхнім
прикладом, але він прийняв рішення залишитися, щоб піклуватися про
хворих і паству. Лютер залишився у
Віттенберзі не один, а зі своєю вагітною дружиною Катериною, на якій
одружився два роки тому, та однорічним сином Гансом. Невдовзі Ганс
тяжко захворів... В одному зі своїх
листів пригнічений важкими обставинами Лютер пише: «Я хвилююся
через пологи дружини... Мій маленький Ганс не може послати тобі
привіт, бо він хворий, але дуже потребує твоїх молитов. Сьогодні ось
уже дванадцятий день, як він нічого
не їв, більш-менш ми підтримували

його сили питтям... Усі ми чекаємо,
коли закінчиться чума».
Із серпня до грудня, як зазначає Метаксас, у Лютера посилюються напади Anfechtungen — депресивної, похмурої, паралізуючої
зневіри, душевної муки, яка характеризується боротьбою з власними думками та з дияволом. Він
намагається знайти точку опори в
надії на швидке Боже вибавлення
від чуми й очікуване народження
другої дитини в грудні. Незважаючи на власну духовну кризу, Лютер посилено шукає й намагається
сформулювати відповідь на питання правильного ставлення християн до епідемії. Основні думки
з цього питання Лютер виклав у
трактаті «Чи слід утікати від смертельної чуми?»
«Оскільки серед християн справа, як правило, завжди йде так,
що лише деякі з них виявляються
сильними у вірі своїй, а більшість,
навпаки, слабкими, то просто неможливо накласти на всіх них однаковий тягар відповідальності.
Людина, яка має міцну віру, може
випити отруту й не нашкодити
собі (Мр.16:18), тоді як для слабкого у вірі та ж отрута виявиться
смертоносною. Маючи віру, апостол Петро ходив по воді. Коли ж

він став сумніватися, то ледь не
потонув. Якщо сильна й витривала людина подорожує зі слабкою,
яка легко втомлюються, то вона
повинна стримувати себе, щоб не
йти занадто швидко і своїм темпом не загнати до смерті слабкого супутника».
«Ті, хто займає духовну посаду,
проповідники й пастори, також
повинні бути стійкими перед загрозою смерті. Про це є ясні слова Христа, Який заповідав: «Добрий пастир кладе життя власне
за вівці; а найманець, побачивши
вовка, залишає овець і тікає, бо
не пастир…» (Ів.10:11). Адже коли
люди вмирають, вони найбільше
потребують духовного служіння, яке зміцнює і втішає їхню совість Божими Словом і Таїнством,
щоб вірою в обітницю Його здолати смерть. Однак, якщо в якійсь
місцевості під час смертельної
небезпеки від чуми проповідники
прийдуть до згоди, щоб частина
духовенства виїхала в більш спокійне й безпечне місце, то я не
вважаю таку поведінку гріховною, бо духовне служіння виконуватиметься в їхній громаді, а ті,
хто виїхав, завжди будуть готові в разі потреби повернутися до
своїх обов'язків».

«Так, ніхто не повинен залишати навіть свого хворого сусіда,
якщо поблизу не виявиться інших
людей, які про нього подбають
і будуть доглядати за рештою
хворих. У таких випадках нам слід
почитати насамперед такі слова Христа: «Бо хворий був Я, а ви
не відвідали Мене...» (Мт.25:4146). Згідно з цим уривком ми всі
пов’язані один з одним так, що
ніхто не може покинути іншого
в тяжкому становищі, а кожен
зобов’язаний залишитися й допомагати, як сам би хотів, щоб йому допомагали в біді або немочі.
Там же, де такої потреби немає
та де після відходу частини людей
все-таки залишається досить інших для догляду за хворими й турботи про них… я вважаю, що в такому разі є вибір — утікати або
залишатися. Якщо хтось досить
сміливий і сильний у своїй вірі, то
нехай залишається в ім'я Бога. Якщо хтось слабкий і наляканий, тоді в ім'я Бога нехай утікає, якщо
він не знехтував своїм обов'язком
стосовно ближніх, забезпечив їх
належною допомогою і замістив
себе іншим виконавцем... Утекти від смерті й урятувати своє
життя — це природне прагнення,
самим Богом дане й не заборонене, якщо це не суперечить Богу й
ближньому».
«Це сказано як застереження
й підбадьорення, щоб уберегти
від страху й ганебної втечі, якими диявол ловить нас, щоб ми не
звертали уваги на Заповідь Божу
в наших стосунках зі своїми ближніми й упали в гріх... Інші грішать
навпаки... Вони занадто необачні
й нерозумні, випробовують Бога
й ігнорують усе, що може протистояти чумі й смерті. Такі зневажають використання ліків, не
уникають місць і людей, заражених чумою, але безтурботно з ними спілкуються і, роблячи це, немов хочуть довести, наскільки вони незалежні й захищені від хвороби.
Вони ніби кажуть, що все це —
кара Божа; якщо Він захоче їх захистити, Він зробить це без ліків
і без наших пересторог. Але ж це
називається не «довіряти» Богові, а «спокушати» Його. Бог ство-

рив ліки й дав нам розум, щоб ми
піклувалися про тіло своє й могли
жити гідно й у доброму здоров’ї.
Якщо людина не використовує
свого розуму й ліків, тоді шкодить своєму тілу й має остерігатися, щоб не стати самогубцем в
очах Бога... Якщо тобі потрібні ліки, тоді приймай їх і пий зілля, які
можуть тобі допомогти; обкурюй будинок, двір і вулицю; уникай
також людей і місць, у яких твоя
присутність не потрібна, і веди
себе як людина, яка хоче допомогти загасити палаюче місто. Чим
же ще є епідемія, як не пожежею,
яка замість дерева й соломи пожирає тіла й життя?»

Авторитетність слів Лютера істотно підкріплювалася тим, що він
неухильно дотримувався власних
принципів і рекомендацій. Цей документ, незважаючи на очевидну прив’язку до епохи автора як за
змістом, так і за стилем викладу,
може бути й сьогодні затребуваний
усіма, хто розмірковує про те, як не
розгубити потенціал віри й любові
до ближнього в контексті безпрецедентної кризи.
За матеріалами статті
В’ячеслава Герасимчука «Коли
натовпами гине у відчаї народ»,
альманах «Богомыслие»

Хоча у вельми багатьох із вас, улюблені браття, і розум твердий, і віра міцна, і душа благочестива, так що під час цієї надмірної смертності
не тільки не хитається, але, як міцна непохитна скеля, не руйнуючись
сама, крушить бурхливі устремління світу й люті хвилі віку цього, — не
стільки перемагається спокусами, скільки випробовується ними. Проте
в народі я помічаю і таких, які або через легкодухість, або через зневіру,
або через прихильність до тимчасового життя, або через ніжність статі,
або, що набагато гірше, через ухилення від істини не так мужньо стоять
і не виявляють у серці своєму Божественної непереможної сили. Цієї
обставини не слід приховувати й замовчувати, але потрібно, наскільки це можливо для нас, у повноті сили та слова, почерпнутих із Божественного читання, покласти край безпечності слабкодухих. <...> Адже
Господь провіщав, що все це буде. Завбачливо переконуючи, повчаючи,
готуючи й підбадьорюючи народ Своєї Церкви до повного перенесення майбутніх бід, Він ясно передбачив, що будуть у деяких місцевостях
війни, голод, землетруси й мор, і щоб відвернути раптовий і несподіваний жах злих подій, попереджував нас, що біди в останні часи стануть
щораз збільшуватися.
Правда, деяких бентежить те, що нинішня болюча виразка вражає
наших нарівні з язичниками, ніби християнин для того тільки й увірував, щоб біди не торкалися його і він, насолоджуючись мирським тимчасовим щастям, вільний від усякого зла, був збережений для майбутньої радості! Бентежить деяких те, що нинішня смертність — спільна
для нас із іншими… Доки ми перебуваємо тут, у світі, доти ми пов'язані
з родом людським однаковістю плоті, а відрізняємося духом. І тому поки «тлінне оце зодягнеться в нетління і оце смертне в безсмертя зодягнеться» (1Кор.15,53), поки Христос не приведе нас до Бога-Отця, до тих
пір все немочі плоті будуть для нас спільними з усім родом людським.
Так виснажена земля, яка не дала врожаю, викликає загальний голод;
так ідуть в полон усі громадяни підкореного ворогом міста. Під час тривалої посухи брак води відчувають усі однаково; коли розбивається корабель об скелі — усі без винятку, хто плив на ньому, потерпають від
цього. Так само хвороба очей, напади гарячки, розслаблення всіх членів тіла мусять бути спільними для нас із іншими людьми, поки в цьому
світі ми носимо з ними однакову плоть.
Кипріян Карфагенський,
із «Книги про смертність»,
написаної з нагоди чуми у Карфагені у 252 році

Котедж у Йємі, де з'явилася перша
жертва чуми. В живих залишилася
лише власниця котеджу, яка втратила 13 родичів.

Англійське село, яке зупинило чуму
Велика чума
Європа неодноразово страждала від лютих спалахів чуми. Щоразу зараза поширювалася стрімко на
великих територіях і забирала тисячі життів. Чергова епідемія бубонної
чуми розгорілася в Англії 1665 року
й лютувала майже 2 роки. Усе почалося з Лондона, де хвороба підкосила значний відсоток населення
(там від неї гинув практично кожен
четвертий), а потім вона пішла гуляти по країні. За приблизними підрахунками, чума в 1665-1666 роках
убила близько 100 тис. чоловік тільки в столиці. З-поміж інших населених пунктів епідемія вразила невелике село Йєм в графстві Дербішир
на півночі Англії.
У Йєм чума прийшла у вересні
1665-го. Місцевий кравець Олександр Хедфілд отримав тканину з
Лондона, яка, як з'ясувалося згодом, була заражена й містила в собі чумних бліх. Його підмайстер
Джордж Віккарс розклав матерію
перед вогнищем, щоб просушити її,
але не помітив всередині неї звитого блохами гнізда. Уже через кілька
днів Віккарс зліг і помер протягом
тижня. Це поклало початок епідемії,
від якої зрештою загинуло більше

половини населення села, де на той
час проживало близько 350 чоловік.
Село охопили страх, паніка і
смерть. З вересня до грудня 1665го померли 42 людини. Забезпечені сім’ї стали втікати з села, але більшість жителів були бідні, і йти їм було нікуди. З приходом зими епідемія помітно спала, і в селі плекали
надію, що на цьому вона зупиниться зовсім. Але, на жаль, разом із потеплінням повернулася й зараза. На
початок літа 1666 року епідемія набрала оборотів, незважаючи на те,
що всіх необхідних застережних заходів було дотримано.
Богоугодна справа
Навесні 1666 року, коли чума
вбила понад 70 людей, місцевий
приходський священник Вільям
Момпессон вирішив, що якщо село
не в змозі боротися з хворобою, то
потрібно спробувати хоча б зупинити поширення епідемії на найближчі міста Шеффілд і Манчестер. Священник запропонував влаштувати
карантин. Це означало, що жителі
Йєма ніяк не можуть уникнути контакту з уже зараженими людьми.
Проте Момпессон сказав, що якщо
вони погодяться залишитися, фак-

тично вибравши смерть, — він залишиться з ними й зробить усе, щоб
полегшити їхні страждання.
Служителю вдалось переконати прихожан у тому, що припинити подальше поширення захворювання — єдино правильне рішення
й справа богоугодна. Селяни погодилися на добровільний карантин і
самоізоляцію. А по суті — неминучу
смерть. Адже в ті часи не було ніякого лікування й навіть полегшення
симптомів цієї хвороби.
Вільям Момпессон розробив
вельми прогресивний для свого часу план карантину. По периметру
села були встановлені межові камені. Вхід і вихід із Йєма були закриті.
Були обмежені масові заходи й зібрання груп людей в одному приміщенні. Тому церква була зачинена. Церковні служби проводилися
у відкритому полі. Було вирішено,
щоб мертвих ховала сім’я поруч із
будинком і якомога швидше, щоб
уникнути перехресного зараження.
Початок карантину
24 червня 1666 року жителі села прийняли остаточне доленосне
рішення — у жодному разі не залишати Йєма. Для більшості це був

доволі складний вибір, і багато хто
противився, однак авторитет церкви та пасторів відіграв свою роль.
Звісно, були такі, які не дослухалися
до порад, декілька сімей виїхало за
територію села, але більшість залишилася.
Провізія поступала з Чатсуорта від графа Девонширського, який
погодився забезпечувати карантинне село за умови, що воно таким і
залишиться до повного зникнення
симптомів чуми. На півдні від села
вибудували щось на зразок огородження, розклали межові камені,
біля яких посильні з Чатсуорта залишали товари. Щоб уникнути будьякого контакту зі здоровими людьми, жителі Йєма не обмінювалися з
ними грошима напряму. Вони залишали монети в спеціальних заглибинах у цих каменях, але перед тим
кожну монетку вимочували в оцті
для її обеззараження.
Похорони під час чуми
Згодом ті, хто пережив ці темні
часи, розповідали, як їм доводилося
хоронити своїх рідних. Так, наприклад, Елізабет Хенкок сама викопала могили й похоронила чоловіка та
шістьох дітей. Усі вони померли протягом восьми днів. Після завершення епідемії вона з єдиним сином,
який залишився живим, переїхала в
інше містечко. Маршал Хоув також
пережив епідемію, хоча й заразився
на її початку. Йому довелося похоронити всю свою сім’ю, у тому числі
й дітей. Він також брав участь у похованні багатьох односельчан, допомагаючи копати могильні ями.

Камінь, біля якого залишали
продукти. На камені дірки,
куди клали монети.

Після смерті місцевого каменяра
жителям довелося самостійно гравіювати імена на могильних каменях.
Робота в селі прийшла в запустіння:
праця на полях спинилася, простоювали й майстерні ремісників.
Не минула смерть і родини священника. Одного разу дружина Вільяма Момпессона — Кетрін — сказала, що відчуває солодкий запах,
який долинає з сусіднього лугу. Так
Вільям зрозумів, що його дружина
помирає. Солодкий запах — один із
симптомів чуми, який свідчить про
початок гниття внутрішніх органів.
Кетрін Момпессон померла наступного дня й стала єдиною жертвою
епідемії, похованою на кладовищі
Йєма.
Кінець епідемії
1 листопада 1666 року помер
Авраам Мортен — останній із 260
жертв чуми у віддаленому англійському селі Йєм.
План пастора, щоб зупинити чуму, спрацював, хай і високою ціною
життя сотень людей. Учинок меш-

канців Йєма в історії Британії згодом
звеличувався й описувався як істинно християнський. Однак дехто з істориків вважав, що в місцевих жителів насправді був невеликий вибір.
Коли одна жителька Йєма самовільно перервала карантин і вирушила
в сусіднє село, її закидали недоїдками й помиями з криками: «Чума!
Чума!» Тобто в той час учинок жителів Йєму не викликав співчуття чи
поваги. Навпаки — усіх, хто перебував на карантині, ще більше сторонилися, вважаючи ізгоями.
Дії Вільяма Момпессона й мужність прихожан, можливо, врятували декілька тисяч життів. Сам же Вільям покинув Йєм у 1669 році, але
репутація «чумного села», у якому
він жив, ще довго переслідувала його, поки страхи жителів Англії не вгамувалися.
Нинішній Йєм — це зразкове англійське село на 900 жителів із розміреним темпом життя й поодинокими туристами. У сучасному Йємі й
дотепер живуть нащадки тих людей,
яким вдалося вижити. Вони бере-

Проповідь у Йємі на відкритому
повітрі

жуть пам’ять про події тих страшних
років: у селі діє музей, відвідувачі
якого можуть ознайомитися з документами й свідченнями тієї епохи, а
також отримати детальну інформацію про долі тих, хто жив і помер тут
у період чуми. На багатьох будинках
збереглися зелені таблички з іменами загиблих від чуми 1665–1666 років. Це пам’ять про те, що багато жителів півночі Англії отримали право
на життя завдяки самопожертві жителів маленького села Йєм.

Луцькі церкви провели пасхальні
автобогослужіння на аеродромі
19 та 20 квітня 2020 року волинські церкви ХВЄ провели два святкових богослужіння на недіючому
аеродромі неподалік від Луцька —
у селі Крупа. Формат зібрання був
незвичайний — щоб не порушувати умов карантину, віряни приїхали на власних автомобілях, а службу слухали через радіоприймачі на
окремій fm-хвилі. На перший день
Пасхи на аеродром приїхало 295
авто, на другий — 151.
«Цього року Пасху ми святкуємо
з присмаком гіркоти, — зауважив у
своєму зверненні старший пресвітер обласного об’єднання Михайло Близнюк. — Немає можливості
прийти в доми молитви і разом прославити Господа в багатолюдних зібраннях. Від імені об’єднання ми
зверталися і знову звертаємося до
усіх служителів та братів і сестер із
проханням дотримуватися правил
карантину, які введені в нашій країні».
Разом із тим служитель повідомив, що церква заручилася дозволом із боку органів місцевої влади
провести богослужіння на відкритій
території, а саме на летовищі с. Крупа Луцького району.
Під час масового заходу автомобілі вишикувалися у довгу шеренгу
на всю ширину злітної смуги, а підвищенням для виступаючих слугували зімкнуті причепи двох вантажівок. Забезпечували порядок та дотримання усіх норм 25 волонтерів.
Чергувала карета «швидкої допомо-

ги» та патрульна поліція. За словами
організаторів все пройшло без жодних порушень чи інцидентів.
Зібрання вели служителі області,
зокрема єпископи Михайло Близнюк, Степан Веремчук, Микола Синюк, пастори Віталій Оніщук, Микола Климчук, Олександр Мельник.
Співали гурти «Сіль землі», «Адонай», «Перлина», «Be a Live» та інші.
Про деталі організації розповів
пастор Микола Климчук.
— Як прийшла ідея провести такий захід і хто був його організатором?
— Ідею запропонував редактор
газети «Голос надії» Юрій Троць за
прикладом подібних богослужінь за
кордоном. Організацію взяла на себе церква «Спасіння».
Ми порадилися зі старшим пресвітером Михайлом Близнюком, він
сказав, що ідея хороша. Далі були
переговори з органами влади — губернатором, поліцією, сільським головою, власником аеродрому.
Тоді запросили до обговорення декого з луцьких пресвітерів. Усі
дали добро, щоправда з осторогою, адже новий формат завжди викликає певне побоювання. Узгодили програму. Зустрілися з братами
церкви «Спасіння», усі підтримали
майже одноголосно і взялися за організацію.
— Чи важко було домовитися з
органами влади?
— Не було жодних проблем. Вони просто хотіли розуміти, наскіль-

ки це безпечно. Ми запевнили, що
докладемо зусиль, аби все зробити
за правилами карантину. І це справді вдалося.
До речі, від ідеї до організації
минуло буквально кілька днів, тож
швидку ми запрошували в останній
момент. Вони сказали, що потрібно попереджати заздалегідь. «Але
через те, що ви нас возили (мається на увазі акція «Підвези медика»
— прим. ред.), то ми виділимо машину».
— Які враження у вас особисто,
які відгуки чули від людей?
— Я особисто дуже задоволений. Слава Богу! Негативних відгуків
не чув, усім сподобався захід. Адже
люди перебувають удома і переглядають богослужіння лише онлайн.
А тут була можливість з’їхатися у
святковий день. І богослужіння пройшли гарно.
— На вашу думку, це був одноразовий захід, зумовлений карантином, чи такий формат має якусь
перспективу в майбутньому?
— Звичайно, ми б хотіли і молимося, щоб карантин якомога швидше закінчився, щоб нам знову збиратися в церквах. Але, якщо він матиме продовження, то, думаю, варто повторити подібне дійство. Тим
більше, що вже є досвід і напрацювання.
vhve.com.ua

Яна Демчук: «Хвороба змушує
бути гранично чесною з собою,
з Богом, з ближніми»
Коли почалася пандемія невідомої і через те ще
більш підступної хвороби, усі ми мимоволі надіялися,
що нас, нашу родину та знайомих це обмине. Але багатьох не обминуло… Ми щоразу чули неприємні новини, що хтось, кого ми знаємо та любимо, захворів. Для
частини нашого редакторського колективу було боляче почути, що наша спільна знайома та колега по поетичній ниві Яна ДЕМЧУК (творчий псевдонім Домініка
ДЕМ) з Новограда-Волинського інфікована covid-19. Це
було віртуальне знайомство — особисто, на жаль, ми
ніколи не зустрічалися, — але новину сприйняли боляче. Тим більше, що Янині вірші зовсім недавно публікувалися у нашому виданні (див. №4, 2019 р.). На щастя,
їй вдалося подолати підступну хворобу та повернутися
до праці — за фахом вона медпрацівник.
Ми звернулися до неї з проханням розповісти про
те, як і що вона відчувала за ці тижні хвороби.
Моя особиста зустріч з covid-19
сталася ще на початку квітня, коли,
перебуваючи на зміні, я відчула нездужання й лихоманку. Звернулася
до сімейної лікарки, яка наполягла
на ПЛР тестуванні. З огляду на професійні ризики та обставини, у яких
опинилася медицина країни, захворювання для медика — момент досить передбачуваний. Рано чи пізно це може статися з кожним із нас,
тому ментально була готова, хоча
й сприйняла новину дещо стривожено: хвилювалася за родину, особливо за молодшу дочку, яка майже
кожну віруску переносить з ускладненнями.

Фізично зіткнення з хворобою
нагадувало тривалий забіг на довгу
дистанцію. Хоча температурний пік
не був вищим від 38,0°С, якась невластива, виснажлива слабкість позбавляла можливості почуватися
нормально майже півтора місяці.
Ще й досі час від часу з’являється
якийсь непояснюваний субфебрилітет (підвищення температури тіла в
межах 37-37,9 °, виявляється постійно або в будь-який час доби протягом певного часу — прим. ред.), хоча ПЛР результати показали відсутність вірусу.
Психологічно було важче. Це —
саме той випадок, коли гнітить не

так сама хвороба й ізоляція, як непрогнозованість, безпорадність і ще
якесь незрозуміле почуття провини
за те, що поставила під удар власну родину . Пам’ятаю одного разу
донька запитала: «Мамо, а ти кого
більше любиш: тих дітей, що в тебе
на роботі, чи нас?» Як поясниш маленькій людині стан внутрішнього
конфлікту медика, що має і батьківський, і професійний обов’язок?
Тим паче для медицини ситуація, у яку вона вступила в напівзруйнованому стані, — нова. Це зараз, коли статистика вперто свідчить
про те, що кожен п’ятий із хворих
на коронавірус — медик, нарешті

з’явилися певні конструктивні дії,
скеровані на достатнє забезпечення ЗІЗ та адекватне виявлення та ведення інфікованих covid-19. На початку епідемії спостерігалися лише
хаотичні рухи з боку МОЗ та Департаменту, брак чітких роз’яснень та
інструктажів. Хоча й тепер говорити
про забезпечення й готовність у повному обсязі рано.
Внутрішню рівновагу в той нелегкий час допомагало тримати цілковите усвідомлення того, що контроль над ситуацією здійснюється
згори. Той, Хто пообіцяв колись Ізраїлю: «Бо Я знаю ті думки, які думаю
про вас, говорить Господь, думки
спокою, а не на зло, щоб дати вам
будучність та надію» (Єр 29:11), —
звертався тепер до мене особисто.
І це заспокоювало, надихало, мобілізувало сили.
А ще — буквально паводок
дзвінків і месенджів друзів, творчих
побратимів, колег, кожен з яких був
посланням від серця до серця. І хоча через фізичний стан не могла відповісти усім, але підтримка важила,
без перебільшення, у каратах!
Творчість допомагала теж. Тільки не моя — моя прийшла згодом.
Інших.
Я слухала або читала й оживала.
Слово — дуже дієві ліки. Вони діють
на клітинному рівні. І це одна з незбагненних таємниць нашого буття.
Вважаю, усе, що відбувається з
творчою людиною, тією чи іншою
мірою віддзеркалюється у її творчості. Адже творчість — це така собі
своєрідна матриця, життєпис. Звісно, пережите відбилося й на моїй.
Один із моїх улюблених прозаїків — французький письменник і
мислитель Антуан де Сент-Екзюпері
— написав молитву, у якій є слова:
«Навчи мене мистецтву маленьких
кроків». Ставши заручницею хвороби, яка в будь-яку годину могла
кардинально змінити русло життя,
виразно усвідомила цінність одного дня, його неповторність і значимість. Хвороба — це лакмус. Вона
змушує бути гранично чесною з собою, з Богом, з ближніми. Змушує
вивіряти стандарти, вчинки, почуття.
Хочеться побажати кожному, хто
опинився в подібній ситуації, міцно триматися за думку, що право

останнього слова за Тим, чия корона насправді значима. Він переміг у
вирішальній битві й завершив її тріумфом Воскресіння. Залишається
лише довіритися й міцно триматися
за Його руку в натовпі, на самоізоляції, в лікарняному боксі.
І ще. Немає таких стін, куди не
може проникнути любов... А там, куди вона проникає, морок безсилий.
Яна ДЕМЧУК,
Житомирська область
Запис у Facebook. 30 квітня.
Сложно сказать, когда начинаешь возвращаться к жизни. Тогда ли, когда снова начинаешь чув-

ствовать запах кофе или когда начинаешь чувствовать что-нибудь
вообще?! Нет никакого героизма
в том, чтобы сражаться с недугом.
Однажды ты становишься на путь
преодоления. Шаг за шагом учишься воспринимать реальность и жить
в ней. Поговаривают, что мир никогда не будет прежним. Возможно.
Я не могу знать точно, каким он
будет. И уж точно не склонна распространять
апокалиптические
страшилки: для меня Книга Откровения — лучшее удостоверение, что
всё идёт по плану. Знаю определенно: невозможно навести порядок
во Вселенной, не разобравшись в
собственном сердце.

* * *
— Пане лікарю, слабну. Напевне, мігрень:
то заснути — катма, то у скронях затісно...
— Це лікується. Щастя Вам тричі на день.
Передоз — не шкідливий, а вельми корисний.
— Пане лікарю, очі... Напевне, це — тиск:
то суцільний туман, то докучлива мрячка.
— Призначаю сльози Вам щасливої блиск,
— Щось інакше?
		
— Інакше не діє, пробачте.
— Пане лікарю, вуха печуть від новин,
що чатують ускрізь, наче круки горласті.
І замислився лікар
		
— Є метод один.
Наслухайте частіше мелодію щастя.
— Пане лікарю, звідкись тремтіння в руках.
То симптоми Альцгеймера, дивна напасть ця?
— Нас не час відбирає, нас знищує страх.
Порятунок від нього — лиш дотики щастя.
— Пане лікарю, ще одну річ підкажіть,
(Ви, здається, провидець, Ваш погляд — безодня...)
Скільки лік цей приймати?
		
— Приймайте завжди.
Та приходьте по нього щоразу сьогодні.
Домініка Дем

Михайло Мокієнко:
«Ювілей п’ятидесятництва — це демонстрація
справедливості» (частина 2)
Про служіння
— Ви — пастор, проповідник,
освітянин, науковець… Ким ви є в
першу чергу?
— Ну, мені складно з цим запитанням (сміється). Останніх років із
десять шукаю на нього відповідь. Це
залежить, напевно, від фази життя.
Наприклад, попередніх 5 років міг
би сказати, що я науковець, оскільки працював над докторською дисертацією, активно писав статті,
брав участь у конференціях — значна частина часу йшла саме на наукову діяльність, це був пріоритет.
Сьогодні я частково продовжую
вести певні науково-популярні проекти, але більшою мірою працюю,
скажімо, у сфері просвітництва. Це
коли вже не проповідь, але ще не
лекція. Маю внутрішнє відчуття, що
тепер євангельський рух стоїть на
такому перехресті, коли не можна
бути чистим науковцем, щоб на нього впливати. Важливо фокусувати
діяльність не на теоретичних наукових проектах, а на екклесіоцентричних (церковноцентричних — прим.
ред.), які дозволять церкві використати богословські напрацювання й
зробити крок уперед.

Напевно, це буде голосно сказано, але тепер я бачу себе містком
між наукою й церквою. Хоча дехто
каже, що це безперспективна позиція — мовляв, тебе ні там, ні там не
сприймуть. Але мені здається, що
бути «між» — це і є моє покликання.
— А як ви шукали себе, як входили у своє покликання? Загалом у
якому віці з’явилася зацікавленість
історією?
— Я визначаю покликання як збіг
Божих інтересів і здібностей людини. Власні здібності я став помічати
десь у старших класах школи — мені легко давалася історія, дуже подобалася, їздив на олімпіади… Ще
в 1990 році мені до рук потрапила
«Історія християнства» А. Карєва і К.
Сомова, якою я зачитувався. Це корелювалося з моєю зацікавленістю
історичним наративом Старого Завіту. І коли вступав на історичний факультет Запорізького національного
університету, то вже тоді розумів, що
хочу вивчати саме історію християнства, зокрема п’ятидесятництва.
Щоправда, у кінці 1990-х доводилося відстоювати тематику, яка стосувалася історії протестантизму, адже

Закінчення, початок у попередньому номері

тоді превалювали православні та
католицькі студії.
Паралельно розвивалося й служіння. Я був молодіжним лідером,
дияконом… Коли опиняєшся між
університетом і церквою, співвідносиш у своїй свідомості ці дві реалії й
думаєш: як мені бути максимально
корисним? Я став реалізовувати свої
наукові здобутки в біблійному коледжі в Дніпрі, викладати історичні
предмети в різних богословських
навчальних закладах.
— Які люди вплинули на ваше
рішення займатися науковою діяльністю?
— Пам’ятаю, коли я хотів вступати в біблійний навчальний заклад,
то батько відмовив мене. Він говорив, при всій повазі до біблійних
інститутів, що це достатньо обмежений вплив, і краще здобути гарну світську освіту, а богословська —
прикладеться. Я вдячний татові за
це. Крім того, дуже вдячний Віктору Шевчуку, який на етапі мого університетського навчання допоміг
зробити вибір між аспірантурою й
молодіжним служінням на користь
наукового напрямку. А вже в аспірантурі, докторантурі на мене вплинули Роман Соловій та Сергій Санні-

ков. Вони сфокусували мою наукову увагу на тому предметі, який насправді потребував дослідження.
Тут є і династичний елемент. Генеалогічно так вийшло, що і по маминій і по батьковій лінії в нашому роду були репресовані служителі. Тож
на мене вплинуло й почуття відповідальності перед попередниками.
— Ви кілька разів згадали, що у
вашому житті перетнулися церква
й наука. Чи допомагає церковний
досвід у науковій діяльності — і навпаки? Чи доповнюють вони один
одного?
— Завдання християнської освіти — навчити віруючих людей думати, а думаючих людей — вірити. Це
мій девіз, яким я можу відповісти на
це запитання. Адже дуже часто в середовищі християн відчутний брак
критичного мислення, абсолютна постколоніальна довіра, або навпаки — недовіра до певних речей,
контрастність мислення, чорно-білий світ, спрощена уява… І над цим
має працювати християнин-науковець у силу свого інтелектуального
досвіду.
З іншого боку, завдяки своїй вірі
й духовному досвіду він може впливати на світських науковців, багато
з яких скептики, циніки, позбавлені надії. Сучасна філософська наука
взагалі говорить про руйнування
будь-яких основ, на які можна було
б опертися. І науковий ступінь християнина (у тому числі) легітимізує
його послання в очах наукового світу. Адже часто це дуже закрите коло
самозакоханих людей, які не сприймають інших, зосереджені лише на
власних наукових прозріннях. Та ці
прозріння, як правило, не роблять їх
щасливими.
— Хочу поговорити про мотивацію до наукової діяльності. Адже,
хоча останніми роками ситуація
дещо змінилася, християн-науковців — одиниці.
У мене є друзі, які вже написали або пишуть дисертації у різних
галузях науки. Слухаючи їх, я розумію, що науковець в Україні має
бути вкрай безкорисливою, ідейною людиною, адже це — жертва,
яка практично не передбачає віддачі. Як тоді мотивувати молодь?

— Для мене дуже важливим мотиватором є любов до теми. Тоді
людина здатна пожертвувати матеріальним. Якщо ж цього не буде, то
навіть сприятливі умови не допоможуть. Друге — усвідомлення важливості справи. Я вірю, що діяльність
науковця — важлива, бо він формує світогляд, допомагає змінювати
свідомість. Третє — це відповідальність. Ми представляємо спільноту,
яка раніше не мала жодних можливостей для розвитку. Ми піонери в
цій царині, тому відповідальні перед наступним поколінням, як використаємо цей транзитний період. Чи
легітимізуємо науку в очах церкви,
чи покажемо світу відкритість до наукового методу. Ось це відчуття порубіжжя, світоглядного перехрестя,
важливості епохи також має надихати.
Звичайно, правда, що ця справа
вкрай невигідна з матеріальної точки зору, а якщо й дає якісь бонуси,
то хіба в дуже далекій перспективі.
Але усвідомлення трьох наведених
факторів тримає нас у покликанні.

гу! Банальне питання, та, мабуть,
важливо ще раз озвучити: для чого
церкві підтримувати розвиток академічного богослов’я та наукової
діяльності? Яка практична користь
від цього?
— На жаль, таких церков, як у
Вараші, дуже мало. Така община —
сприятливе середовище для появи
науковців. Мені здається, це церква, яка мислить уже іншими категоріями — точно не радянськими. Вона усвідомлює, що це необхідно для
майбутнього покоління.
Якщо говорити про цей конкретний випадок, то тут — і відновлення
історичної справедливості, і реабілітація конкретних осіб, і регіональне
дослідження п’ятидесятницва, і розкриття суспільного значення церкви, і донесення правди про попередні покоління. Коли керівництво
церкви бачитиме в цьому резон, то
воно витратить кошти в першу чергу
на ідеологічний проект, а не на будівництво чергового приміщення.
Якщо інвестувати лише в будівлі, то
вони можуть взагалі спорожніти.

— Мене вразила цифра триста тисяч гривень — загальна сума,
яку витратила церква м. Вараш на
підготовку та друк книги Дмитра
Коваля про історію церков Володимирецького району. Ніколи не чув,
щоб виділили такі кошти на кни-

— Ми говоримо про те, що не
дасть миттєвих результатів, але виявиться в перспективі.
— Однозначно. Мартіну Лютеру приписують такий вислів. Буцімто його запитали: «Якщо Христос прийде завтра, що ви зробите

Рада та виконавча дирекція Євро-Азійської акредитаційної асоціацієї (ЄААА міжнародна організація, яка об’єднує на добровільній основі євангельські учбові заклади. В даний час налічує більше 50 організацій та юридичних осіб).

сьогодні?» І він відповів: «Сьогодні я посаджу дерево». Але серед
п’ятидесятників завжди панувала
ідея: «Навіщо вкладати у світ, який
скоро зникне?» Тому навіть та діяльність, яка є, — фрагментарна, вона
не є частиною одного великого цілого, бо не продумується наперед.
Але мати бачення на майбутнє —
вкрай важливо.
— Які у вас амбіції в науковій
царині? Чи маєте глобальну ціль,
яку хочете досягнути в житті й служінні?
— Моя ціль — всебічно дослідити український п’ятидесятницький
рух в його історико-теологічному
вимірі. Частина її — це якраз заходи, пов’язані зі 100-річчям, зокрема написання «Історії християн віри євангельської України». Також маю монографію «Феномен
п’ятидесятництва», яку хочу випустити в популярній версії. Ще один
крок до цієї цілі — формування нетворкінгу, середовища для історико-теологічних студій, а також центрів дослідження п’ятидесятництва.
Про особисте
— Ви народилися в сім’ї з цікавими родинними традиціями. Розкажіть про ваше дитинство.
— Я найстарший у сім’ї, маю ще
трьох братів. Справді, у нас було чимало різних традицій. Їх сформували два фактори: тривала приналежність до євангельського християнства й проживання в історичному
козацькому регіоні України.
З дитинства батьки прищеплювали працелюбство. Роботи завжди
було багато, і вона нас ніколи не лякала. Рано вставали, спочатку порали худобу, а потім було читання Біблії, молитва. Одна з традицій, яку
я переніс і в свою сім’ю — щоденне
читання Біблії з обмірковуванням.
Як тільки ми навчилися читати, кожен читав якийсь фрагмент, батько запитував: як зрозуміли, про що
йдеться, що можна взяти для себе?
Така атмосфера підживлювала інтерес до Писання, формувала культуру, як правильно ставити запитання щодо Біблії.
Тобто ця питомо протестантська
теза «молися й працюй» була для

нас дуже близькою. Було мало моментів пов’язаних із відпочинком.
Ми змалку розуміли, що потрібно
служити Богу й працювати — ці дві
речі принесуть успіх у житті.
Традиція називати первістків
Михайлами з’явилася давно. Мій
син — уже п’ятий підряд Михайло в
роду. Вважається, що «домихайлівська» епоха — це епоха до прийняття родиною Христа. Саме ім’я означає «хто, як Бог», або «хто подібний
до Бога».
— Якими пам’ятаєте батьків?
Які ще їхні риси, крім працелюбства, ви перейняли?
— Батьків пам’ятаю в постійному
служінні, роботі, прагненні виховати й «підняти» дітей. Є така ідея, що
на першому місці має бути Бог, далі — сім’я, далі — Церква. Але тато
завжди говорив: «Як же ми можемо
голову відділити від тіла?» Тобто Бога від Церкви. Тому часто сімейне й
церковне життя інтегрувалися одне
в одне. Згадується 50-річний ювілей
матері. Тоді якраз ішло будівництво
дому молитви. У той день ми повернулися з сінокосу, півтори години
посвяткували День народження й
відразу пішли на будівництво.
Ще один момент, який вплинув
— батько накопичив велику бібліотеку, яка стала для нас вікном у
світ. Телебачення ми вдома не мали. «Пригоди Шуріка» та деяку іншу
радянську класику я побачив тільки
після 17 років. Міг до сусіда втекти,
щоб футбол подивитися. Ми жили
за принципом: «У багатих — книги,
у бідних — телевізор».
— Які це були книги?
— Здебільшого духовного спрямування, була класика, але небагато. Однією з перших класичних книг,
яку я прочитав, було листування
Еразма Роттердамського й Мартіна
Лютера.
— Усі діти мають героїв, якими захоплюються — музиканти,
спортсмени… Мені завжди було
цікаво, ким захоплюються діти з
християнських сімей.
— Років у 13 я познайомився з місіонерськими оповіданнями ХІХ ст.
— епохи великого протестантського

місіонерського прориву. Вони були
пов’язані з діяльністю Вільяма Кері,
Давида Лівінгстона та Хадсона Тейлора. Ці три постаті дуже вплинули
на мій світогляд. Вони надихали.
Також любив вивчати столиці
країн, родоводи з Біблії, американських президентів… Найважче було вивчити римських пап, тому що
їх було 265. Це дуже стимулювало
розвиток пам’яті.
Усе це збіглося з періодом релігійної лібералізації. Ми в дитинстві
були безпосередніми учасниками
перших великих євангелізацій, на
наших очах приходив «новий світ».
Ми жили цим!
— У якому віці ви розпочали
особисті пошуки Бога?
— У 10-11 років були перші пошуки, дотики, вечірні молитви за
зачиненими дверима, дослідження
Божого Слова. Але тоді ще не було
усвідомлення місця Бога у власному житті. Звичайно, християнська
сім’я — прекрасна передумова для
зустрічі з Богом, але не гарантія.
Пам’ятаю момент, коли я потрапив
в одну компанію. Тато цього не схвалював, але й не забороняв. І там мені зламали ніс. Це був такий період
десь у 5-7 класах, які випали в плані
дисципліни, навчання…
Свідомий крок до покаяння зробив у 14 років, тоді ж отримав хрещення Святим Духом. Це збіглося
з духовним підйомом 1990-х років
у церкві. Різниця, яку відразу помітив, — мені перестало бути соромно визнавати себе віруючим у школі (із 36 учнів я був один). А коли в
церкві з’явилося молодіжне служіння, стали благовістити, прийшло
усвідомлення, що ми представляємо Господа, іншим маємо показувати приклад. І це усвідомлення вже
не давало переступити певних меж
у поведінці.
— Ви розповідали, який порядок був у вашій сім’ї — праця, Біблія, молитва… Тепер — ви людина
чіткого графіку?
— Щодо духовної практики, то
стараємося дотримуватися дисципліни. Можливо, ми з дружиною
могли б дозволити собі й інший
ритм. Але це важливо ще й у кон-

тексті виховання дітей. Щоранку ми
разом читаємо Писання, а ввечері
— коментар на ці самі розділи, і обмірковуємо. Так складається більш
цілісне уявлення.
Щодо інших речей, можливо,
мені не вистачає такої дисципліни,
особливо, коли накопичується багато різних завдань. Дедлайн буває
головним мотиватором. Звичайно,
це недолік, бо завжди означає втрату якості. Усе життя намагаюся позбавитися цієї риси.
— Завжди запитую служителів, як вони поєднують служіння
з сім’єю. У вас до цього додається
ще й наукова діяльність. Як утримати баланс і не мати втрат у якійсь
із цих сфер?
— Це непросте питання. Можна
теоретично все ідеально розписати,
але на практиці буває так, що просто на певних фазах життя присвячуєш чомусь більше уваги — сім’ї,
церкві чи науці. Як кажуть, дорогу
осилить той, хто йде. Кожен, хто системно докладає зусилля, буде мати
успіх. А розвивається те, чому приділяєш найбільше уваги.
— Розкажіть про свою дружину,
дітей.
— Моя дружина не має давньої
п’ятидесятницької генеалогії, вона
з новонавернених. Познайомилися
в церкві. Катерина — учителька німецької мови, активна в служінні. У
нас троє дітей — Михайло (9 років),
Соломія (8 років) та Матвій (5 років).
— Як у вас проходить карантин?
— Дуже насичено. По-перше, багато читаємо. По-друге, і в мене, і в
дружини триває робота, у дітей —
навчання. Намагаємося кілька разів на тиждень подивитися разом
якийсь корисний фільм. Граємо з
дітьми в ігри, які б формували командний дух, учили правильно ставитися до поразки. Іноді катаємося
на велосипедах. Стараємося поводитися обережно.
— Ви говорили, що у вашому
дитинстві не дуже багато часу приділялося відпочинку. Але він все
одно потрібний хоча б у вигляді
зміни діяльності. Як ви відпочива-

єте? Можливо, це якесь хобі — художня література, музика, живопис, кіно?
— Мені подобається все, що ви
перелічили. Я вірю, що зерна істини
розкидані в різних вимірах. Правда,
на художню літературу не вистачає
часу, бо багато читаю наукової. Люблю класичну музику, а також сучасні стилі. Молюся про нове покоління християнських поетів і композиторів. Щодо кіно — це здебільшого
таке, яке підходить для сімейного
перегляду.
Я колись аналізував,
намагався
зрозуміти, чи є в мене яскраво виражене хобі — і не міг виокремити. Напевно,
все ж — люблю подорожувати. Побував уже в багатьох
країнах. Активний
відпочинок — це і
нові емоції, і нові
знайомства, і розширення кругозору.
Взагалі прийшов до
висновку, що серед
категоричних людей найбільше тих,
які страждають провінціалізмом. Коли
людина сидить на
одному місці, їй, як
борщу, здається, що
каструля — увесь
світ і все її життя.
Коли ж знайомишся з іншими культурами — категоричність нівелюється.

себе поводити не тільки в культовій
споруді, а й 24 години на добу.
До речі, цей виклик пов’язаний з
ситуацією навколо карантину. Паніка з приводу того, що не можна піти
в церкву, насторожує. Це мені нагадує народне православ’я. Якщо людина має повноцінні стосунки з Ісусом Христом, вона не прив’язана до
храму, тому що Бог — Всюдиприсутній. Навіть позбавлені спілкування
один із одним, ми все одно сіль для
світу, місто на вершині гори.

— На завершення хочу повернутися до теми, з якої ми починали це довге інтерв’ю — до 100-річчя п’ятдесятницького руху. Уявімо,
що у вас є надприродна здібність
глибоко вкласти у свідомість церкви тільки одну важливу істину, що
це буде?
— Думаю, це й була б та проактивна ідентичність, про яку ми говорили на початку, яка є наслідком цілісного погляду на Бога й на світ. Це
те, що називається реформацією —
зміна світосприйняття й богосприйняття. Це християнин, який знає, як

У Старому Заповіті Єрусалим був
центром присутності Бога. Коли люди йшли до міста — співали, коли
верталися — сумували. Тому ефіопський вельможа, який після зустрічі
з Пилипом їде від Єрусалима радіючи — це нонсенс. Лука показує, що
настала нова реальність — можна
радіти на кожному місці. Сьогодні
те саме можна сказати про культові
споруди.
Розмовляв
Дмитро ДОВБУШ

Чому християни вірять у теорії змови?

Пандемія COVID-19 не лише принесла сум’яття в економіку, медицину, політику, вона збурила воду й духовних джерел, піднявши з дна мул
сумнівних практик, вчень та поглядів. Вона дала нове життя існуючим і
раніше різним теоріям всесвітніх змов. З новою силою та натхненням обговорюються теми чіпізації, антихриста, глобалізації і навіть — уявіть собі — теорії пласкої землі. І що найбільш боляче, до цієї руйнівної та маніпулятивної практики активно долучилися християни. Створені цілі групи
у соцмережах, в яких беруть участь навіть відомі служителі. Проблема
фейків, сумнівної інформації стала для церкви нарівні з важливими духовними питаннями своєрідним викликом, на який просто неможливо
не реагувати. Ця проблема не нова, ще у Біблії знаходимо приклади використання свідомої неправди та маніпуляції інформацією. Тому мусимо
бути пильними, щоб диявол не забруднив наш розум подібними речами.
Йдеться не про саме існування
конспірології й не про те, що хтось
може використовувати коронавірусну кризу у власних цілях.
Йдеться про християн, які з великим завзяттям поширюють не Благу
Новину про Ісуса Христа й Царство
Боже, а «унікальну інформацію, про
яку всі повинні знати». У результаті
— засилля інформаційного сміття й
словесні бійки між християнами.
Причини:
1. Моральна та інтелектуальна
перевага.
Віра в теорії змов дозволяє людині почуватися морально вищою
за інших. Відчуття обізнаності підвищує самооцінку.

Поширення теорій змови дуже
схоже на євангелізм. Це жахливий
замінник. Це відхилення і відволікання від того, що дійсно важливе
й що насправді може змінити життя
людини, — від Євангелії Ісуса Христа.
2. Прагнення до визначеності.
Кризи, у тому числі й теперішня,
приносять із собою невизначеність.
Невизначеність змушує людей
відчувати себе невпевнено, тривожно. Теорії змови якраз живлять глибоку потребу людей у визначеності.
Вони на підсвідомому рівні приносять почуття безпеки, розуміння того, що відбувається.
Але тим, хто має життя у Христі,
непередбачуваність та невизначе-

ність під силу, адже Бог царює і Його слово вірне.
3. Лінь.
Люди, які приймають теорії змови, як правило, не хочуть виконувати важку роботу — критично мислити. «Лінивий мудріший ув очах своїх
за сімох, що відповідають розумно»
(Пр.26:16).
Біблія радить: «Іди до мурашки,
лінюху, поглянь на дороги її й помудрій» (Пр.6:6).
4. Полегшення журби.
Кризи приносять багато причин
для журби.
А теорії змови є яскравими й захоплюючими. Вони знімають журбу
та нудьгу — просто й легко.
Біблія навчає, що долати журбу
потрібно довірою до Бога й пошуками Божого царства: «Шукайте ж
найперше Царства Божого й правди
Його…» (Мт.6:33).
***
Як же реагувати на конспірологію, на теорії змови?
«Встерігайсь нерозумних змагань, і родоводів, і спорів, і суперечок про Закон, бо вони некорисні й
марні» (Тит.3:9).
Анатолій КИБУКЕВИЧ

Правда чи фейк:

чому це важливо і як нам боротися?
Ми живемо в епоху постправди,
коли фейки стали переважати факти
та істину. Щодня бачимо нові повідомлення від блогерів та конспірологів, які кажуть: «Терміново! Потрібно діяти! Нас усіх обманюють!
Ось правда!» Подібні маніпуляції
розраховані на те, щоб мозок не міг
зробити паузу й подумати. У психології це називається «периферійним
шляхом переконання», що спрямований на наші імпульсивні реакції. У
цьому тексті я хочу відповісти на два
запитання:
— Чому фейки небезпечні?
— Як перевірити інформацію на
достовірність?
Чому фейки небезпечні?
1. Фейк — це неправдива інформація. Коли ми поширюємо неправдиву інформацію, то самі стаємо частиною неправди. За неправду навіть існує кримінальна відповідальність. А для християн, яких
більшість у нашій країні, неправда
— це гріх. Щодо неперевіреної та
неправдивої інформації Біблія категорична: «Не свідкуй неправдиво на
свого ближнього!» (2М.20:16).
2. Фейки провокують страх. Поширюючи фейки, люди поширюють
страх. Хтось нас постійно переслідує

— зла влада, інші країни, фармацевтичні компанії. Білл Гейтс хоче всіх
вакцинувати й вставити в голови чіпи. І список можна продовжувати
до нескінченності... Усе це паралізує
людей, вони стають розгублені й дезорієнтовані.
3. Фейки можуть привести до
смерті. Нещодавно дослідники з
Гарварду та Чикаго дослідили реакцію людей на дезінформацію.
Дані показали, що люди, які слухали й читали про те, що пандемія
COVID-19 не є небезпечною, мали
більше шансів заразитися та померти від коронавірусу. Для доказу причинності дослідники використали
метод інструментальних змінних.
Як перевірити інформацію на
достовірність?
1. Поставте запитання: хто ділиться цією інформацією? Чи надійне це джерело? Звідки взялося це
повідомлення — із Facebook, Viber,
Telegram, чи з дійсно надійного перевіреного ресурсу?
2. Перш ніж поділитися будьякою інформацією, перевірте першоджерело. Якщо це статистична
інформація, перевірте надійність
статистичних даних, фактичні розрахунки. Якщо це законопроект чи
наукове дослідження, то особисто
прочитайте його.
3. Чи є людина, яка ділиться інформацією, експертом у даній га-

лузі? Чи хороша у неї репутація? Чи
це просто людина з камерою, яка є
«експертом» у всьому? Перевірте
повноваження цієї особи. Якщо це
лікар або вчений, то перевірте, чи
мають вони ліцензію і чи визнаний
їхній науковий внесок.
4. Чи є конфлікт інтересів або
упередженість? Ліберали мають
упередженість щодо інформації, яка
підтримує їхню ідеологію. Так само
й консерватори. Бізнесмени дбають
про власні прибутки. Блогери дбають про ажіотаж та підписників. Зазвичай, якщо існує конфлікт інтересів, то є стимул до спотворення інформації.
5. Перевірте наявність спростувань. Коли я чую нову інформацію,
зазвичай шукаю в Google: «інформація» та «інформація + фейк». Наприклад, коли вперше почув про
зв’язок між 5G та коронавірусом,
задав пошук: «5G + коронавірус»,
а потім «5G + коронавірус + фейк».
Завжди добре розуміти обидві сторони.
6. Використовуйте ресурси з перевірки фейків. Це і соціальні мережі, і надійні веб-сайти. Ось декілька назв, якими я користувався: «StopFake», «По той бік новин»,
«VoxCheck».
Підсумовуючи, хочу сказати:
будь ласка, перш ніж поширювати
будь-яку інформацію, переконайтесь, що це правда. Якщо ви поділилися фейком, то видаліть та повідомте людям, які його прочитали.
Тільки таким чином правда може
перемогти в епоху постправди.
Роман ШЕРЕМЕТА

Iнтерв’ю з приводу

Михайло Паночко: «Ми маємо
реагувати на все спокійно...»
Сьогодні, як ніколи, ми живемо у вирі інформації. І люди, обмежені
щодо живого спілкування, перебувають у віртуальному, багато часу проводячи в соцмережах, у новинах, що не завжди має позитивні наслідки.
Як нині християнину відфільтрувати корисну інформацію від некорисної?
Як відрізнити фейки від справді важливих речей? Відповідають на ці запитання голова Української Церкви ХВЄ Михайло Паночко та його заступник Анатолій Козачок.
— Чи є у вас якісь інструменти,
які допомагають відділяти правдиву інформацію від неправдивої?
Анатолій Козачок:
— Думаю, на це запитання краще б відповіла людина-професіонал
у цій сфері. Але я можу поділитися
власним досвідом. Насамперед, якщо говорити про новини, усе-таки
намагаюся читати новини на перевірених сайтах, черпати інформацію
з офіційних джерел.
Коли я переглядаю якусь новину,
то одразу запитую себе: «Яку ідею
несе ця інформація?» Якщо в ній є
ідея страху, невизначеності, то розумію, із яких джерел вона походить.
Писання каже нам, щоб ми не лякалися. І якщо відкинеш думки про
страх із цих послань, то побачиш,
що в них нас спонукують або щось

купити, або щось зробити, чого ми
не планували.
Тому, перебуваючи у вирі подій,
треба вчитися відчувати, що будує,
а що ні. І відкидати те, що сіє страх,
розбрат і т. ін.
— Нині лунає безліч різних ідей,
зокрема про теорію змови, про
5G… Як ви ставитеся до цього?
Михайло Паночко:
— Тут ми входимо у сферу здогадок. Ніхто, крім Господа, точно не
знає, що відбувається. Думаю, більшої радіації, яку дав Чорнобиль, ніякий 5G не дасть. Але кожна значима
подія викликає певний сплеск різної інформації, і люди вірять цьому.
Я не можу ані ствердити цього, ані
заперечити. Суть у тому, що без Божої волі нічого не станеться, хай би

там що людина не замислила, бо, як
написано: «Людина задумує, а Бог
управляє». Я вірю, що все, що відбувається з нами в житті, — це Боже
допущення.
Візьмімо життя Йова. Хіба диявол не мав чим зайнятися й просто так напав на Йова, зруйнував
усе його господарство, знищив його
сім’ю? Але те, що сталося з Йовом,
було допущено Богом. Усі думали:
як так, чому, за що? А суть була в тому, що на небі велася мова про цього чоловіка, чи встоїть він у вірі, коли втратить усе. Але в кінці Йов був
ще більш поблагословлений за те,
що гідно витримав усе, що допустив
Бог.
Тому ми маємо на події дивитися
не через лавину інформації, нібито
це походить лише від людей. Усе під
контролем Господнім. І ми, віруючі
люди, повинні дивитися на це спокійно. Ми заховані в тіні Його святих
крил. Якщо навіть Господь і допускає певні труднощі в наше життя,
а це є і буде, то ми мусимо пройти
гідно, замислюючись над тим, які
уроки з цієї проблеми можемо взяти для себе.

Тому я раджу віруючим людям
дивитися на труднощі, які приходять у їхнє життя, саме з такого погляду. Бо наша поведінка в такі моменти свідчить про те, наскільки ми
тверді у вірі. Якщо ми у вірі слабаки,
ходили на зібрання, бо так звикли,
жили абияк, і труднощі застали нас
зненацька, тоді в нас багато тривоги, багато страхів, запитань. Якщо
ми перебуваємо в Бозі, то маємо
спокій в Ісусі Христі. І це найважливіше в нинішній день — триматися
Господа й зберігати в серці мир у
будь-яких обставинах.
— На сьогодні в різних церковних спільнотах поширюється безліч
різноманітної духовної інформації,
перевіреної й неперевіреної. Тут
і різні пророцтва, і різні передачі,
інтерв’ю, свідчення. Що ви порадите щодо цього? Чи всім пророцтвам слід вірити? Як серед християнського контенту обрати корисне
й розпізнати некорисне? Як навчитися орієнтуватися в цьому потоці?
Анатолій Козачок:
— Я вірю в те, що найкраще пророче слово — то Біблія. І згідно зі
Словом Божим ми розуміємо, що
живемо ближче, ніж будь-коли,
до дня приходу Христа. Я не стверджую, що Христос прийде завтрапіслязавтра, хоча так може трапитися. Але маю на увазі, що ми живемо
в період, який Біблія називає останнім часом. І ми бачимо з Писання,
що останнім часом буде щось подіб
не відбуватися.
Щодо пророцтв, то Слово Боже
каже нам: «Пророки нехай пророкують, а інші роздумують, розпізнають». Тобто нам дане право аналізувати й робити висновки: від Бога це
слово чи ні. Коли я читаю якесь пророцтво, яке поширюється через соц
мережі чи месенджери, то передусім ставлю собі запитання, чи знаю
я щось про ту людину, яка пророкує.
У понад 99% випадків — не знаю. Це
не означає, що ця людина говорить
не від Бога, але хтось має знати, хто
це говорить і що це за людина. Чи
є свідчення, що цей чоловік пророкував — і його пророцтва справджувалися? Чи в нього мирне серце, чи
правильно він реагує на зауваження?

Друге запитання, яке я собі ставлю: «Яка його позиція в місцевій
церкві?» Чи перебуває він у структурі церкви, чи намагається пророкувати поза церквою, бо в церкві є
пастори, які згідно з Божим Словом
досліджують ці пророцтва. Тобто
таким чином я досліджую, ким є
людина й що думають про її пророцтва ті, хто її знає. Дуже важливою
для мене є реакція самого пророка
на слова: «Ми будемо роздумувати
над тим, що ти сказав нам від імені
Бога». Якщо людина погодиться, що
так написано в Писанні, то це підніме її авторитет. Якщо ж починає ображатися, то в мене з’являється безліч питань до такого пророка.
— Яка роль пастора в дослідженні пророцтв?
— Пастор несе відповідальність
за те, які пророцтва звучать у громаді, яка йому підпорядкована. Він
має право наставляти людей, зокрема й пророків, навіть дисциплінувати їх і забороняти їм. Взагалі для
мене як пастора дуже важливе те,
чи пророк перебуває в Слові Божому. Бо коли пророк не перебуває в
ньому, він має більше шансів сказати щось від себе, свого відчуття, бачення ситуації.
Якщо повернутися до попереднього питання, то головним критерієм оцінки пророцтва є те, чи воно
відповідає Слову Божому. Але, наприклад, якщо пророцтво про завтрашній день, і ми не можемо на
основі Біблії сказати, чи це правда?
Тоді зазвичай я кажу: «Станеться
те, що було сказано, значить — від
Господа. Якщо ні — то не від Бога».
Але зазвичай, якщо люди розмірковують над словами пророка, то Бог
дає й іншим людям слово мудрості
й розпізнання. І тоді менше шансів
помилитися й піти не туди.
— Чи є ці події, які ми переживаємо нині, виконанням пророцтв
про кінець віку, які є в Біблії?
Михайло Паночко:
— Я переконаний, що все те, що Ісус сказав Своїм учням про події останніх днів, поступово відбувається. Але
часто віруючі, на жаль, не звертають
уваги на одну дуже важливу фразу:
«Вважайте, щоб вас хтось не звів».

Власне, протягом історії християнства
було чимало випадків, коли в середовище християн вкрадалися лжепророки, лжемесії, лжевчителі. Це є й до
наших днів. Їхня мета збити з курсу віруючу людину.
Ісус нам дав цілий перелік подій останніх днів. Він сказав, що
будуть війни. Конфлікти воєнні були завжди. Але такої кількості конфліктів із такою кількістю жертв, які
були в 20 столітті, не було в усій світовій історії. У жодному столітті не
було стільки землетрусів. Починаючи з 20 століття, земля перебуває ніби в судомах. Кількість землетрусів
зростає з геометричною прогресією. Сьогодні від голоду помирають
мільйони людей. А про епідемії на
фоні останніх подій уже говорити не
треба, самі бачимо. Звісно, вони завжди були в історії людства. Але були більш локальними, а тепер більш
глобального масштабу.
Разом із тим сьогодні Євангеліє
звучить на різних мовах, Біблія доступна різними мовами, тисячі місіонерів ідуть до людей, Боже Слово
проповідується по радіо, телебаченні, через інтернет. Ми маємо всі докази, що Ісус стоїть при дверях. Ми
не кажемо — завтра-післязавтра, як
уже було сказано, але віримо, що це
кінець останніх днів. Ми маємо реагувати на це спокійно, піднявши
голови, як каже Писання, бо наближається час нашого вибавлення. Це
має давати підтримку нашій вірі, бо
все, що сказав нам наш Спаситель,
збувається. Хай це зміцнює нашу віру й дає поштовх до того, щоб ми
людей приводили до Ісуса, поки ще
є дні благодаті.
— Яку пораду ви дасте служителям в умовах інформаційної війни? Як все-таки спрямовувати
Церкву серед усіх цих інформаційних потоків?
Анатолій Козачок:
— Хочу сказати, що в останні дні,
окрім безлічі негативного, ще прийде пробудження від Господа. Тому я закликаю всіх багато молитися,
шукати Господа, і Бог явить нам неймовірну честь — бути учасниками
Божого пробудження.
Розмовляв Олег БОГОМАЗ

Iнтерв’ю

Оновлення мислення, або
В якому напрямку рухатися далі?
У 2019 році департамент освіти Української церкви ХВЄ ініціював і презентував проект із робочою назвою «Зміна мислення», в основу якого було покладено уривок із Писання: «Перемініться відновою вашого розуму,
щоб пізнати вам, що то є воля Божа…» (Рим. 12:2). Про ідею проекту, який
нині носить назву «Оновлення», та його реалізацію розповідає завідувач
департаменту освіти Віктор ВОЗНЮК.
— Яким ви бачите сучасне мислення церкви? І чому саме зараз
виникло питання про необхідність
його оновлення?
— Я з християнської родини. Мій
батько тривалий час був служителем
церкви, а також керівником хору. Тому з самого дитинства я був дотичним до церковного життя і певної
богослужбової практики. У 14 років
зробив серйозний вибір йти за Господом. Саме в той період почав проповідувати. Це був ще радянський
час. І перед моїми очима пройшла
певна суспільна трансформація з радянського у пострадянський час.
Внаслідок радянських реалій
церква була більш зосереджена всередині приміщення. І все, що було
потрібно, — протистояти системі. А

протистояти системі могла лише інша система. У нас була своєрідна духовна система з виробленим устроєм, яка протистояла атеїзму. І локалізувалася вона лише в церковному
середовищі.
Коли ж відбулася розгерметизація духовного вакууму, відкрилися величезні можливості. Церква
не була до цього готова, що й очевидно. Проте, аматорським чином
ми мобілізувалися і вийшли для того, щоб проповідувати Євангелію. Я
був задіяний у цьому процесі з 1987
року. Робили ми це спочатку не зовсім уміло, непрофесійно, не маючи
знань і навичок, але щиро. Це була
перша за багато років спроба вийти
до суспільства. Ми стикнулися з багатьма проблемними питаннями,

викликами. Багато чого про комунікацію з суспільством ми уявляли зовсім не так, як було насправді.
Але це був чудовий час — люди
наверталися, церкви поповнювалися... І знов ситуація змінилася. До
2000-их років ми засіяли те євангелізаційне поле, яке було відкритим, і
церква знов увійшла у свій акваріум,
якщо можна так висловитися. За 90ті роки ми зрозуміли, що є ще життя
поза церквою, що ми повинні й там
впливати. Але, на превеликий жаль,
під впливом певних факторів, церква
знову закрилася в собі. І цю тенденцію потрібно змінювати.
— Окресліть ті фактори, які, на
вашу думку, сформували менталітет сучасної церкви і нині впливають на неї.
— Радянське насліддя і православна теологія — це домінуючі фактори, які формували спосіб мислення церкви. Вони призвели до того,
що ми ніби й розуміємо, що спасати світ потрібно, але ще тримаємося

доволі закритої позиції. Звідси виходить концепція мислення, коли ми
зосереджені переважно всередині
церкви — всі служіння, богослужбова практика. Часто погляд служителів
зосереджений на благоустрої — матеріальному оформленні церкви. У
цьому напрямку спостерігається така тенденція: церква, яка перестала
рости духовно, робить спроби відбудовуватися зовні — ремонтує дім
молитви. Тобто мислення і служителів, і самої церкви орієнтоване на те,
щоб дбати передусім про оздоблення приміщення, про комфорт.
Також мають вплив традиції і контекст. Із православ’я ми перейняли
ідею лона церкви. І розуміння того,
що церква — те сакральне місце, де
присутній Бог, дуже вплинуло на пострадянський протестантизм. Багато
хто саме церковну споруду вважає
особливим місцем, посвяченим Богові. Напевно, це й призвело до того,
що ми більш фокусуємося на приміщенні, вважаючи його якимось особливо освяченим, так що навіть боїмося використати його для іншої
цілі, як от, наприклад, для дитячого
проекту в будні дні. Більше того, багато людей вважають, що зустрітися
з Богом, служити Йому і реалізовуватися духовно вони можуть лише в
приміщенні церкви.
— Чи взагалі реально змінити
погляди понад стотисячної групи,
утвердженої у своїх переконаннях?
І скільки часу для цього потрібно?
— Я глибоко переконаний, що це
реально. Якби це було неможливо,
Ісус не приходив би на цю землю.
Він прийшов змінювати світогляд
набагато більшої групи з ортодоксального мислення на новітній —
християнський.
Історичні факти це підтверджують. Візьмімо хоча б радянщину.
Вони ж також змінювали мислення. Передусім відділили церкву від
школи й держави, щоб вона не була
в суспільному фокусі. І за сімдесят
років від православної Русі не лишилося й каменя на камені. Це хоча негативний, але все ж приклад зміни
мислення цілої нації.
Візьмемо наші реалії. Перший
проект віровчення та богослужбової
практики сприйнявся деякими церквами дуже неоднозначно. Мину-

ло буквально п’ять років, і ті ж самі
церкви почали активно користуватися цими книгами, щоб більш ґрунтовно підготувати людей до водного хрещення. Тобто однозначно
мислення людей можна формувати
і змінювати. Приблизний час, який
потрібен для того, щоб перейти екватор запланованого нами проекту,
складає п’ять років. Цей період необхідний для сприйняття людьми інформації і усвідомлення, що все це
потрібно. А потім, відповідно, вони
почнуть діяти згідно зі своїм власним переконанням.
— Звісно, для того, щоб реалізувати задумане, потрібна група людей, які працюватимуть у цьому
напрямку. Розкажіть про команду,
з якою втілюєте даний проект?
— Жоден проект не може реалізуватися без команди. І оскільки ця
ідея вийшла з департаменту освіти,
то й кістяком команди є працівники
департаменту. У нас є робоча група,
яка складається з чотирьох чоловік.
Ми презентували проект у 2019 році
саме цією командою, але маємо на
меті її розширювати. Зараз залучено
до активу нашої групи 12 чоловік. З
багатьма іншими радимося й консультуємося. Також працюємо над
тим, щоб сформувати групу ключових осіб — це 20-25 людей в Україні,
які матимуть свої команди. Їхнім завданням буде знайти у кожній церкві того, хто поширюватиме напрацьований департаментом матеріал.
На даному етапі дуже важливою
частиною команди є служителі, яких
ми активно залучаємо до співпраці. Ми проговорюємо з ними головні ідеї, вислуховуємо їхні поради.
На наше переконання, департамент
освіти — це тільки виконавець замовлення братерства. Цей проект
потрібен нашим церквам, про що
свідчить проведене у минулому році соціологічне опитування. Відповіді опитаних свідчать про те, що необхідно змінювати ситуацію як внутрішньо — у церквах, у стосунках
один з одним, так і зовнішньо — в
місіонерському напрямку.
— Як взагалі служителі реагують
на цю ідею?
Я вже сказав, що ми проводимо
регулярні бесіди з різними служите-

лями братерства. Зрештою, після обговорення переважна більшість служителів активно підтримує цю ідею.
Дехто шкодує, що ми не почали цього раніше. Окрім того, всі служителі
дають цінні поради, які ми хочемо
імплементувати в проект.
— Тобто на даному етапі основним методом взаємодії є діалог?
— Тільки діалог. Це основна наша стратегія. Ми переконані, що
жодна зміна не може впроваджуватися екстремістським способом.
Вона може впроваджуватися лише
за допомогою конструктивного діалогу. Ми готові до критики, але, звісно, очікуємо, що той, хто критикуватиме, даватиме натомість власну,
більш, на його думку, діяльну стратегію. Тобто ми не реагуватимемо на
зауваження типу: «Не знаю як, але
не так». А конструктивні ідеї завжди
будемо розглядати, навіть якщо ми
бачили це по-іншому. Готові переосмислювати власні переконання,
бо вважаємо, що за такої умови цей
проект буде більш сприйнятливим і
універсальним.
— Як загалом зараз просувається реалізація проекту? І які плани
на майбутнє?
— Минулого року ми представили проект у нашому департаменті і
мотивували людей долучитися до
його реалізації. Далі провели соціологічне опитування, щоб оцінити
ситуацію і знати відправну точку. У
2020 році маємо на меті створити
робочий варіант вчення з ряду проблемних напрямків. На даному етапі проводимо консультування з різними групами служителів: головами
об’єднань, пасторами, керівниками
департаментів, журналістами й іншими небайдужими людьми, які активно служать у різних сферах. Ми
вже визначили напрямки, в яких будемо рухатися, тобто — основні теми, розділи підручника, над написанням якого будемо працювати.
— Це має бути книга?
— Так, ми готуємо книгу, яка буде охоплювати різні теми християнського життя. Хочемо, щоб вона стала концепцією нашого руху. Ця книга
не міститиме конкретних вказівок чи
ситуацій, а передусім окреслювати-

ме принципи, які б давали напрямок
у тій чи іншій проблемній сфері. Ми
дуже хочемо, щоб вона була максимально простою і зрозумілою. У ході проекту, який триватиме не один
рік, будемо випускати доповнення
у вигляді альманахів чи робочих зошитів до конкретних тем, які потрібно розкрити більш детально. Адже
духовне оновлення — це постійний
і невпинний процес. Навіть усім відома фраза «святий хай освячується
ще» свідчить, що цей процес повинен продовжуватися до кінця нашого життя. Але я не уявляю освячення
без зміни мислення. Кожен рівень
освячення — це зміна моєї думки
про щось, що ще вчора я вважав
прийнятним, а сьогодні вже ні.
— Хто буде авторами цієї книги?
— У нас уже сформована концепція щодо авторства. По-перше, це не
може бути лише один автор. На даному етапі наша робоча група працює колегіально. Певні люди працюватимуть над конкретними частинами теми, але ми будемо їх разом
обговорювати й аналізувати. У команду нині входять Василь Попудник, Богдан Галюк, Віктор Котяш та
інші брати. Працюємо над тим, щоб
визначити, яку тему хто з авторів може розкрити краще. Або ж, можливо, якийсь розділ краще писати кільком людям.
— Які проблемні сфери ви вже
окреслили з допомогою соцопитування та особистого аналізу стану
сучасної церкви?
— Соцопитування показало, наскільки на нас ще впливає радянське насліддя, виражене у радикалізмі. Люди, навіть не розібравшись
у ситуації, починають категорично
висловлюватися. Другим таким аспектом є наша винятковість — тобто, «ми кращі від інших». Проблемою є також зіпсовані стосунки між
людьми. Ми зауважили, що стосунки часто базуються не на довірі, а на
підозрі.
Також зауважили, що фокус нинішньої церкви зосереджений не
на місіології, а на очікуванні Христа (есхатології). Але це глобальна
світова проблема, яка особливо
гостро постала ще з 1980-х, частково під впливом наближення 2000

року і вірою, що це буде прихід
Христа.
Звісно, звернули увагу й на те, як
часто ведеться дискусія про форму
служіння. І проблему бачимо у тому, що форма стає важливішою за
життя. Люди не можуть реалізуватися у служінні відповідно до вимог
часу лише тому, що є заручниками
форми. Старші християни нерідко
докоряють молодших: «У наш час
такого не було». Це яскраво видно
у розвитку табірного служіння, яке
від початку викликало дискусію, а в
деяких місцях це питання і досі до
кінця не вирішене. Зрештою це призводить до того, що церква відповідає на ті питання, яких суспільство
не ставить. І не відповідає на ті питання, які актуальні.
Також опитування показало
інертність церков. Не скажу, що у
нас все так погано. Є й сильні сторони, але якщо підходити системно, то
серед проблемних сфер ми окреслили такі напрямки: особисте духовне зростання, сімейна сфера, етика
стосунків, конфлікт поколінь. Варто зазначити, що конфлікт поколінь
часто виникає тому, що у служительській команді немає представників
різних поколінь. Тому ми наполегливо рекомендуємо, щоб представниками братерської ради були люди
різного віку. Це аж ніяк не означає,
що старших треба усунути. Але разом з ними в команді повинні бути
люди різних поколінь, щоб можна
було знайти порозуміння.
Опитування також виявило, що
є проблеми з реалізацією покликання. Дуже мало людей знають
про своє покликання, а відтак істинне християнство перетворюється у
прихожанство. Виходить, що лише
маленька групка працює, а решта —
не знають свого місця в служінні.
Ще одна серйозна проблема, з
якою ми стикнулися, — становище
служителів, які не захищені як соціально, так і іміджево. На превеликий жаль, коли служитель здає
служіння, то одразу стає, як кажуть,
«ніхто і звати його ніяк». Тому в цій
сфері потрібне серйозне переосмислення, щоб повернутися до біблійної концепції матеріальної підтримки тих, хто служить.
Для цього нам треба переосмислити і ставлення до десятини, яка є

Божою відповіддю для реалізації
всіх проектів. Ми глибоко переконані, що не бізнес, а церква має підтримувати розвиток усіх сфер служіння.
Бізнесмени, звісно, можуть бути донорами проектів. Але базовий бюджет має давати церква. І якщо ми
вийдемо на цей рівень, то жодні кризи й потрясіння не будуть страшні.
Також важливо переглянути позицію щодо душеопікунства, місіонерства, зовнішньої сфери діяльності церкви. Якби ми змінили мислення у всіх цих сферах, церква би
преобразилася.
— Яких заходів потрібно вжити,
щоб ця зміна відбулася? Як ці істини вкласти в розум людей, щоб вони стали їхніми переконаннями?
— Ми маємо план-стратегію цього проекту, яка розроблена на даному етапі до 2025 року. У 2020 році
працюємо над книгою і з 2021 року
— стартуємо. Для того, щоб донести
всі ці істини до людей, потрібне системне навчання. Ми обираємо цю
методологію, наслідуючи Христа.
Він ходив, проповідував, навчав.
Реалізовувати навчання будемо
через підготовлених 20-25 людей,
які сформують команди з розрахунку одна людина на 90-100 церков.
Хочемо, щоб ці люди по можливості
займалися лише цим. Їхнім завданням буде знайти і навчити представників церков, які б могли у другу й
четверту неділю місяця у вигляді
проповідей викладати у церквах теми, які б розкривали ті чи інші проблемні питання. Тривалість навчання залежить від сприйняття кожної
церкви, але це має бути регулярний
системний вплив. І дуже добре було
б, якби за це взялися власне служителі церков.
Маємо на меті озброїти цих людей відповідними матеріалами. Передусім вони матимуть підручник,
про який ми говорили. Також — презентації, підготовлені у PowerPoint.
Вони, як зрештою і всі віруючі, матимуть доступ до відеозаписів викладу тем, підготовлених іншими служителями як зразок (зараз шукаємо
людей, які могли б це зробити). Це
також дасть змогу невеликим церквам, де немає багато проповідників, переглядати ці матеріали і навчатися разом з іншими.

Будемо радити тим, хто викладатиме, не боятися повторюватися.
Плануємо постійно розширювати
кількість людей, не обмежуватимемося лише статичною групою проповідників.
Але головними в досягненні поставлених нами цілей є системність
і час. Хочемо, щоб щороку в церкві
вчення звучало 20-25 годин. За п’ять
років це 125 годин. Звісно, працюватимемо й над зворотнім зв’язком.
Якщо бачитимемо, що та чи інша тема в певних церквах вже засвоєна,
то робитимемо акценти на більш
актуальних питаннях. Або навпаки,
довше зупинятимемося на тих аспектах, які засвоюватимуться важ-

ко. Сподіваємося у 2025 році мати
помітні результати. Не хочу, щоб
це були популістські заяви, але вважаю, що це буде десь екватор проекту.
— Ну що ж, очікуємо виходу
книги і перших плодів цієї праці. А
від вас, насамкінець, — кілька побажань нашим читачам.
— Найперше, хочу подякувати
тим, хто дочитав до цих рядків. Якщо ви вже є читачем, це нас дуже тішить, бо зараз великий дефіцит людей, які уважно читають. У кращому випадку — просто переглядають
матеріали. А уважне читання розвиває мислення. Читаючі люди для

Церква за столом
Ранню Церкву можна без перебільшення назвати Церквою за столом. Основним її зібранням було
спільне застілля. Кожного першого дня тижня увечері після роботи
всі християнські громади збиралася
для того, щоб разом їсти. Спочатку
вони благословляли чашу з вином,
потім ламали хліб і відтак разом вечеряли. І так було щоразу. Не просто
з нагоди якихось окремих урочистостей, а регулярно, кожної неділі.
Ну а після вечері відбувалось духовне спілкування. На столі залишалось вино, розведене водою, яке
пили всі учасники зібрання. Під час
оцього спілкування читалися тексти зі Святого Письма, лунали молитви, звучали пісні в індивідуальному виконанні, кожен учасник міг
звернутися до присутніх зі словом, а
йому, відповідно, кожен міг задати
зустрічне запитання чи зробити доповнення. Це й було церковне богослужіння, це й була літургія. Вона була не синагогальна, не кафедральна, а застільна. Тільки беручи
до уваги цей факт, можна адекватно зрозуміти настанови святого
Павла в його посланнях до перших
громад. У них апостол звертається
до всієї церковної спільноти, а не
тільки до її керівників. Неможливо
не помітити, що для нього громада
є справжнім суб’єктом церковного
життя, а не просто паствою, яку кудись ведуть священнослужителі.

Хтось скаже, що це були просто перші роки романтики, а потім
все стало, як і повинно бути в нормальній релігійній спільноті: храм,
дім молитви, лавки, кафедра, вівтар,
духовенство і т.ін.. Але ні, застільна
форма літургії існувала в Церкві не
кілька років, а кілька століть. І тільки
в четвертому столітті кафедральна
форма остаточно витіснила первісну
застільну форму церковних зібрань.
Повторюсь, без належного врахування даного факту неможливо правильно зрозуміти апостольські послання, які містяться в Новому Заповіті. Ми бачимо в них поліцентричну
модель церкви. Віруючі сходились
для того, щоб напоумляти один одного, а не послухати когось одного.
Цією фразою — один одного —
пронизані всі апостольські послання. І це не просто високомовні слова. За ними стоїть реальна практика.
Під час застільного зібрання всі учасники були задіяні, всі брали участь.
Кожен міг проявити і реалізувати
свій дар. Роль зібрання полягала не
в тому, щоб тільки казати «Амінь» на
слова священника, але щоб реально
напоумляти один одного.
Застільна літургія сприймалась
громадою, як передсмак есхатологічного бенкету в Божому Царстві.
Вона називалась Господньою Вечерею, тому що сам воскреслий Господь був присутній на ній у силі й
різноманітних проявах Святого Ду-

нас — це потенціал, це ті, хто найбільше розуміє, про що ми сьогодні
говорили і усвідомлює необхідність
оновлення мислення. Тому я бажаю
вам продовжувати читати і бути думаючими людьми. Продовжуймо
переосмислювати своє життя, задаваймо собі незручні запитання і змінюймося.
Не хвилюйтеся, якщо сьогодні у
вас щось не виходить. Це той етап,
який треба пройти. Головне бути
щирим, не стояти на місці і рухатися вперед.
Розмовляла
Ольга Міцевська
ха. Для зібраних на цьому спільному
застіллі Царство вже прийшло. Вони
скуштували його силу. Але ще очікували його остаточної появи. Саме
тому на цих зібраннях часто звучали
вигуки: «Мараната!», себто «Гряди
Господи!» Атмосфера була камерною, братерською, харизматичною.
В результаті кількісного росту та
стрімкого поширення християнства
відбувався плавний перехід від застільного формату зібрань до кафедрального. Спочатку Трапезу перенесли на ранок, а потім її зробили
символічною. Згодом перейшли з
трапезної кімнати в житловому домі у спеціальний дім молитви. Поставили вівтар, лавки, зробили спеціальне сидіння для духовенства,
призначили священство і вказали
мирянам на їхнє місце в церкві. Все
це відбувалося в рамках процесу інституціоналізації християнства. Коли
рух ставав інституцією.
Пишучи цей допис, я не закликаю
до якихось реформ чи ностальгії за
минулим. Напевно, уникнути такого
розвитку подій було неможливо. Моя
ціль в іншому. Наголосити на тому,
щоб не робити якусь форму догмою.
І при будь-якій формі шукати можливостей для реалізації та втілення в
життя поліцентричної моделі церкви,
коли всі збираються, щоб напоумляти
один одного, а не слухати когось одного, хай навіть дуже розумного.
Себастьян ТЕГЗА, за монографією
Валерія Алікіна «История и практика собраний в Ранней Церкви»

«Будинок милосердя»
в Сарнах:
чи може
мати успіх
служіння
поза
церквою?
Історія життя Віри Цуман сповнена трагізму, протиріч і несподіваних
поворотів. Це історія звичайної людини з її сильними і слабкими сторонами, яка в дуже специфічних обставинах не розчарувалася в Бозі, а
навіть зуміла організувати служіння, яке продовжується вже 17 років.
Бог відкрився «на повну»
Віра Кушнір (дівоче прізвище)
народилася 1955 року у Великих
Цепцевичах. Попри те, що сім’я
вважалася християнською, там
відбувалися жахливі речі. Пережите в дитинстві наклало великий
відбиток на все життя жінки.
Я народилася в дуже неблагополучній сім’ї. Нас було шестеро дітей
— троє дівчат, троє хлопців. Батько
бив маму. І це настільки нас травмувало, що, напевно, й досі лишаються наслідки тих дитячих потрясінь.
При цьому батько був проповідником у церкві. Важко зараз достеменно пояснити, яка була причина
такої його поведінки, ми, малі, ще
багато не розуміли…
Дітей батько теж бив дуже сильно. Через деякий час він став ще й
пити. Навіть сидів у тюрмі. Довгий
час був вилученим із церкви, але
зрештою навернувся.
Коли ми, діти, підросли, то порозбігалися, хто куди міг. Ніхто з нас
не лишився в церкві. Після восьмого класу я поїхала в Харків, вступила в училище на маляра-штукатура.

Працювала там, вийшла заміж, народила Віту. Але чоловік почав зраджувати. Коли не стало сили жити
разом, я з дочкою повернулася назад в батьківську хату.
Це якраз період, коли батько
пив, мати — постійно в бігах. Як був
нетверезий — то й мені доводилося втікати з дитиною. Забрав усі гроші, які я привезла… Оскільки вдома життя не було, я влаштувалася
контролером на РЗТЗЧ (Рівненський
завод тракторних запчастин). Жила
на квартирі у віруючої сім’ї з нашого села. Це були дуже добрі люди,
вони мене тоді запрошували на богослужіння, і я з ними ходила кілька
разів. Але потім їхні сімейні обставини змінилися, і я мусила повернутися в Цепцевичі.
На той час повернувся додому і
брат Діма. Він був уже одружений.
Ще як жила в Харкові, він мені писав, що навернувся до Бога і ходить
на зібрання. А я йому відповідала,
що нізащо не піду. Але вже в Цепцевичах він якось умовив мене поїхати на молитву до Устимки (сестра,
яка пророкувала). І там Бог сильно
торкнуся мене Святим Духом. Це
був стан, раніше мені невідомий.
Пізнавши Бога в 25 років, я ніколи
не відходила від Нього ні на крок.
До речі, зараз усі мої брати і сестри
— віруючі, всі повернулися до Бога.
Один брат помер.
Коли Бог мені відкрився — Він
відкрився в усій Своїй славі, «на по-

вну»! Я Його пізнала як Безначального. Полюбила всім серцем. Я не
просто прийняла хрещення і стала
ходити в церкву. Ще до водного хрещення отримала хрещення Святим
Духом, а з часом — дар пророцтва.
25 років «тюрми»
Невдовзі після навернення до
Бога Віра вийшла заміж за чоловіка з подібним минулим — він теж
мав дружину, яка його покинула.
Внаслідок невизначеного ставлення в церкві до повторних шлюбів,
сталося кричуще непорозуміння:
один служитель обвінчав Віру та
Андрія, інший — вилучив.
Згодом я продала золоту обручку і купила півхати в Сарнах. Це була
справді «молитовна хата». Скільки
до мене переходило людей, з якими ми разом молилися, співали,
славили Бога. Почав приходити на
молитви з другом мій майбутній чоловік — Андрій. А в нього теж трагічна доля. Жінка його зраджувала,
хоча вони вже були членами церкви, а зрештою — покинула і створила шлюб з іншим. Вже 15 років він
був сам.
Андрій почав виявляти до мене
увагу. Хоча була велика різниця у віці — 16 років. На його пропозицію
я відповіла: «Якщо Господь відкриє
через пророцтво, що це Його воля,
то згідна». Так і сталося, було пророцтво через кількох людей. Хоча
почуттів до нього жодних не мала.

Я тоді ще не розуміла, що не так це
потрібно вирішувати, що пророцтво
може бути і не від Бога. Сьогодні
можу сказати: «Ні в якому разі не
створюйте шлюбу без любові!»
Спочатку все було нормально,
нас навіть пообіцяли вінчати в Сарнах в домі молитви, але раптом в
останній момент відмовили. І ми
поїхали в Кідри, де нас звінчав місцевий пресвітер Давид просто в хаті. Це був 1986 рік. Повернулися в
Сарни, через кілька тижнів зустрічаю жінку з церкви: «Ну що, Віро,
добре замужем?» — «А що?» — «Бо
вас сьогодні з церкви вилучили!»
Для мене це була така травма!
Якби наперед знала, то ніколи б
не погодилася йти заміж. Ніхто ж
не попереджав: «Якщо обвінчаєтеся, то ми вас вилучимо». Єдине,
як можна все це пояснити, — тоді
якраз розділялася церква (баптисти
з п’ятидесятниками), можна сказати, «змінювалася влада». Тому була
плутанина й незгода поміж самими
служителями.
Я відчула себе відкинутою людиною. На два роки впала в тяжку
депресію. Сиділа й дивилася в одну точку, нічого не робила. Просто
була розбита, плакала день і ніч.
Ще до шлюбу з Андрієм я працювала оператором на залізниці. Там
кочегаром був Іван Копищанський
(пророк), і ми часто з ним молилися. Якось він каже: «Віро, бачу видіння, що тебе посадять в тюрму на
25 років!» А тоді ще були гоніння на
християн. Думала: «Може знайдуть
літературу? Може застануть людей
у мене на молитві?» А зараз розумію… Я «відсиділа» в тюрмі на вилученні майже 25 років!
Ця депресія розтягнулася на роки, десятиліття. При цьому церкви я
не лишала, хоча мене називали відступницею. Але «вилучена» і «відступниця» це різні речі. Від Бога я
ніколи не відступала. Часто вставала
на зібранні, казала, що каюся перед
Богом і людьми, просила прощення. Це таке пригнічення… Особливо
важко було в дні причастя — просто
хотілося вмерти. Вже народилися
діти, а за них навіть не схотіли помолитися. Ми відчували себе якимись другосортними… Правда, були
й люди, які підтримували. Позиція
церкви була така, що ми не можемо

лишатися разом — слід розлучитися. Мовляв, тільки коли принесемо
документ про розлучення, то можна буде говорити про зняття з дисциплінування.
Крім постійної муки через відлучення, мене також турбувало, що
серце ожорсточилося в цих обставинах, втратило любов. З часом я розібралася, що відповідає Писанню,
а що ні, зрозуміла, що погляди на
повторний шлюб у служителів відрізняються… Було багато розмов з
пресвітером, я почала грубо висловлюватися на його адресу. Потім при
всіх просила пробачення, бо зрозуміла, що поводжуся не гідно християнки. І сама простила.
Разом з тим — і з чоловіком у
нас не вийшло побудувати близьких
стосунків. На жаль, багато в чому я
не змогла вмістити його характеру,
а він — мого. Андрій загалом легше до всього цього ставився, не так
переймався. У нас народилося двоє
дітей — Роман і Андрій.
Сім світильників
Віра завжди мала співчуття
до літніх, хворих людей. Відвідувала, служила їм. Це покликання
зрештою привело її до створення в Сарнах благодійної організації
«Будинок милосердя», через яку на
сьогодні вже пройшло близько 200
осіб.
З тих пір, як прийшла до Бога, я
почала відвідувати чи не всіх хворих
в окрузі. Де хто був хворий, немічний, то там була я: мила, прала, годувала — чого тільки не робила. Не
потрібно було, щоб хтось мене просив або хтось зі мною ходив. Робила
це майже щодня, адже хворих було
багато. Я любила їх всім єством. Не
знаю, як і сили ставало самій обслуговувати, перевертати, коли, наприклад, жінка понад 100 кг. Але все завжди вдавалося. Зрештою, саме це
служіння і вивело мене з тої депресії під час вилучення, дало відчути,
що я комусь потрібна і можу чимось
служити Богу, вдихнуло нові сили.
Настав момент, коли усвідомила, що людей надто багато, і я просто фізично не можу всіх регулярно відвідувати у вільний від роботи
час. Якось приснився мені сон: довга кімната з сімома ліжками, над
кожним із них — горить світильник.

І тої ночі приходить ідея: а що як
не ходити по хатах, а зібрати всіх в
одному приміщенні! Розказала Андрію. Він каже: «Як? Ти ж маєш хворобу!» Тоді від нервів у мене почалися сильні приступи астми, що іноді навіть собі не могла дати ради.
Але коли прийняла рішення щодо
будинку милосердя, хвороби в один
день не стало. Врешті чоловік погодився на мої вмовляння.
Я стала ходити по інстанціях, займатися реєстрацією. Викладалася
на повну, щоб швидше все зробити
— дуже вже велике було бажання.
Все робили власними силами і коштами, хіба поодинокі люди жертвували невеликі суми, привозили
продукти. Андрій їздив у Москву
на заробітки: приїхав, привіз кошти
— і поїхав знову. Родичі допомагали. Будівництвом займалися брат
і чоловік, коли бував удома. До речі, брат тоді був хворий на рак. Він
сказав: «Якщо Бог мене зцілить, то
я тобі зведу цей будинок!» Бог виконав його прохання, а він виконав
свою обіцянку. Також ми зверталися
за підтримкою до різних людей, кого знали особисто. На жаль, оскільки були вилучені, церква не заохочувала нам допомагати…
За кілька місяців до того, як почали цю справу, одна сестра з церкви
три ночі поспіль мала видіння: «Йди
до пресвітера і скажи, щоб починали робити будинок милосердя».
Але на її слова не звернули уваги.
І коли ми, нічого не знаючи, стали
цим займатися, вона була вражена,
як виконалося це слово з точністю
до назви «Будинок милосердя».
Приблизно за два роки закінчили будівництво і заселили людей.
Відкриття було в 2003-му. Нам тоді
сказали, що цей заклад — перший
такого профілю серед офіційно зареєстрованих в Україні. Не був закінчений другий поверх і ще багато
чого… Ще не було персоналу, санітарок, не було чим платити... Тож
усе робила сама з донькою — і їсти готувала, і доглядала… Разом з
тим — город, свині... Для мене це
було над міру. Добре, що рідні сестри підміняли. Сини були ще в
підлітковому віці. Чоловік особливо не брав участі в організаційних
питаннях. Я сама ходила і до юристів, і до депутатів ВРУ... Це ж тре-

ба було і дров добитися, і вугілля…
Пресвітер, побачивши нашу роботу
зсередини, зокрема догляд за його
рідною сестрою, яка була паралізована, навіть став нам сприяти, чим
міг.
З часом почали звертатися масово. Хоч бери й у дворі штабелями
клади всіх бажаючих... Ми укладали договори про те, щоб пенсія підопічного йшла на його утримання. Зі
збільшенням кількості людей змогли взяти на роботу санітарок, кухара. Не всі розуміють, що значить доглядати людину, особливо лежачу.
Багато із них — неспокійні, мають
різні психози.

Звичайно, окрім забезпечення
фізичних потреб, важлива й душпастирська робота. По суті, ми ведемо людей до фіналу їхнього життя.
Якщо рідня не забирає, то й ховаємо. Звичайно, є такі родичі, які просто хочуть спекатися тягаря, є такі,
які не піклуються, а шукають вигоди, є настільки жорстокі, що навіть
доводять батьків до самогубства.
Але далеко не всі, хто здає близьких
в «Будинок милосердя», — егоїсти.
Іноді — це найкраще, що вони можуть для них зробити. Вдома бувають набагато гірші умови.
Зараз ми доглядаємо 22 людей.
Найбільша кількість, яку одночасно
утримували, — 32 осіб, лежали навіть в коридорах. Поступають з усієї
України — з Києва, Миколаєва, Запоріжжя…

Сімейне служіння
Сьогодні Віра бореться з хворобою — раком жовчного міхура. За
віком і за станом здоров’я два роки
тому вона остаточно передала усі
справи дітям. Роман займається
організаційними питаннями, Віта
— старша над персоналом, Андрій
— завгосп. Про те, яким чином вони влилися в служіння, розповідає
Роман Цуман.
Спочатку ми, діти, не розуміли,
навіщо мама взяла на себе весь цей
клопіт… Але згодом і самі стали знаходити себе в цьому служінні та навіть виявляти ініціативу.
Звичайно, довелося пройти через багато сумнівів.
Був момент, коли
мої однолітки стали хорошими майстрами, почали заробляти по 100 доларів у день. Я думав: «Ми ж разом
в училищі вчилися,
в мене що руки не
так виросли? Я теж
міг би так заробляти!» У важкі часи,
коли навіть не вистачало
коштів,
щоб поповнити телефон, це дуже

ків чистив свиней, виносив лежачих
людей на вулицю подихати свіжим
повітрям... Коли одружився, не мав
і гривні заощаджень.
Але на противагу цьому приходила думка, що це ціна служіння. Я
розумів, що входжу в служіння батьків і повинен заплатити свою ціну.
Все ж таки мої базові потреби покриті — є що їсти і вдягнутися. Зрештою, коли служиш Богу, ти «нічого
не маєш, але всім володієш». Наприклад, нам на «Будинок милосердя» подарували прекрасний автомобіль VW T4, про який я в дитинстві тільки мріяв.
Пригадую один із моментів,
які мене мотивували. Починався опалювальний сезон, потрібні
були дрова, а коштів бракувало.
Пам’ятаю — заходжу в офіс, мама
каже: «Сьогодні така хороша молитва була, відчуваю, що будуть
дрова!» І в цей самий момент лунає телефонний дзвінок — дзвонить чоловік, який нам і раніше допомагав, диякон із Вирів Валентин,
і каже: «Є дрова для вас, вже три
дні шукаю камаз, щоб завезти. Оце
саме знайшов — так що дрова вже
їдуть!» Для нас, дітей, це були явні Божі відповіді — ніби й дрібниці, але вони дуже зміцняли. У подібних ситуаціях ми бачили, що при

пригнічувало. Якось я купив вживаний німецький велосипед, і радів із
того. Друзі не розуміли мене, адже
в той час уже купували собі автомобілі. Просто, коли вони вчилися
біля батька мотори розбирати, венеціанку робити, я біля своїх бать-

всіх труднощах Бог благословляє це
служіння.
Не так просто вести служіння
з репутацією вилучених із церкви
людей. Не раз були випадки, коли
зверталися до потенційних спонсорів, та вони відмовляли нам у допо-

мозі з цієї причини. Жодних пільг від
держави немає. Пояснюють це тим,
що подібний закон для благодійних
організацій відкрив би дуже широке
поле для зловживань. І справді навіть нам поступали пропозиції взяти участь у темних схемах. І якщо
забрати елемент Божого страху, то
в цій сфері є всі можливості, щоб,
прикриваючись благодійністю, незаконно збагачуватися.
Сьогодні дякуємо Богу, коли маємо можливість просто виплатити
людям зарплати. Було кілька разів
останніми роками, що навесні помирали підопічні, нові не поступали, тож я мусив збирати валізу і їхати на заробітки, аби покрити борги
— свої та організації. Це вже криза…
Звичайно, починалося все з великого ентузіазму, на емоціях. З
часом рожеві окуляри розбилися…
Але навіть коли бачиш невдячність,
все одно розумієш, що є люди, заради яких це варто робити. Коли забираєш людину зі страшних умов,
повертаєш її до життя, це окриляє.
От недавно забирав одну жінку. Якби ви бачили той дім! Вона лежить
у напівтемряві, мовчить, два її психічно хворі сини дивляться з-під лоба… Перевезли її у світлу кімнату,
помили, надали нормальне харчування. Жінка й досі мовчазна, але
всі помічають у ній великі зміни.
Сама атмосфера сприяє тому, що
люди, які приїжджають агресивними, стають спокійнішими, закриті —
відкриваються. Велику роль грає й
дисципліна.

Хрещення бабусі Паші

Бог у служінні і долях людей
За словами Віри, таких випадків, як із дровами, які привезли в
найбільш потрібний момент, було дуже багато. Вони підтверджували, що це служіння веде і забезпечує Господь. Коли жінка молилася за потреби притулку, то часто
Бог попереджав, як пройде день і
чого чекати.
Бог піклувався про нас. Пам’ятаю,
проводили світло на «Дім милосердя», поїхала забирати документи.
Кажуть: «Все готово, заплатіть у касу 440 гривень». А на той час це були великі гроші для нас. Кажу: «Нема!» — «Тоді не зможемо підключити». Вертаюся додому ні з чим...
І чомусь Бог спонукав повернути до
«Будинку милосердя», хоча не планувала. Аж бачу, біля притулку стоїть поштарка: «А я вас чекаю, гроші
принесла!» — «Які ще гроші?» Це
були якісь соціальні виплати, дістає
— рівно 440 грн! Я відразу поїхала,
заплатила.
Був випадок, коли мене ошукав
один шахрай. Ми тільки відкрилися,
ще й добре не стали на ноги. Прийшов перед Пасхою у «Будинок милосердя» чоловік з дипломатом —
буцімто від директора залізниці:
«Хотіли б вам чимось допомогти.
Що вам треба?» Та багато чого треба — куди не глянь! Він записав усе,
що я сказала, подзвонив, зробив замовлення. Питає: «А цукру не треба? Є цукор дешевий» — «Звичайно
треба!» — «То беріть гроші і їдемо
на склад». А в мене була відкладена

сума, біля 1000 грн, щоб скупитися
на свято для притулку. Приїхали до
якогось складу, він каже: «Давайте
гроші, я піду оплачу, а ви розкладайте сидіння, зараз хлопці будуть
вантажити цукор». Взяв гроші та й
пішов. Чекала, чекала, зайшла до
диспетчера, той каже: «Зроду тут не
було ніякого цукру!» У мене все обімліло… Написала заяву в міліцію, а
вони вже його шукали — той чоловік так само ошукав садочок і психлікарню. І ось — перед Пасхою ми
лишаємося без нічого… Раптом приїжджає Анна — дружина пресвітера
з Володимирця, пророчиця. Каже:
«Що тут у вас сталося?» — «А що?»
— «Я молилася, і Бог сказав, аби я
їхала в «Будинок милосердя», бо
там люди потрапили в сітку, і завезла гроші». І дає мені точнісінько ту
саму суму, яку забрав аферист!
Бували дуже скрутні моменти. Я
писала листи про допомогу, розсилала по церквах. І окремі общини
допомагали, навіть незважаючи на
те, що ми вилучені. Якби не вони,
ми б, напевно, не вижили…
Також бачимо, як Бог діє в житті наших підопічних. Ми приймаємо
людей незалежно від конфесії: і віруючих, і невіруючих. Люди навертаються до Бога — за весь час прийняли хрещення 13 чоловік.
Наприклад, була в нас одна бабуся — Паша. Вона переписала на
племінника половину будинку, а він
забрав усю хату і виставив її за двері. Жінка потрапила до нас. Я стала
прислухатися — вона з Богом постійно говорить. Запитую: «Ви вірите в Бога?» — «Вірю!» — «Чи ображаєтеся на свого племінника?» —
«Ображалася, але вже простила!»
Завжди підходила, просила, щоб за
неї молилися. Такі зміни в ній відбулися, так вона наблизилася до
Бога! При тому, що ніхто нічого не
нав’язував. Прийшов час Паші приймати хрещення. А її син — полковник, зять — підполковник. Побачили, що така справа, то навіть хотіли
забрати з притулку. А вона каже:
«Можете до мене не приїжджати,
але Бога я ні на кого не проміняю!
Мене віруючі поховають». Прийняла хрещення — з такою урочистістю,
красою, квітами… І почила в Бозі.
Ми бачимо, як люди вмирають.
Одні — дуже важко, інші — дуже

спокійно. Спостерігаємо, як важко
іноді вмирають віруючі — рве на собі одежу, дере груди, а вмерти не
може. Іноді мусимо просити, щоб
хтось приїхав помолився, бо не одну
добу людина мучиться. Не всі віруючі такі, звичайно. Але буває, що за
життя виглядали дуже правильними, а в старості відбуваються страшні речі.
«Будинок милосердя» сьогодні
Завдяки зусиллям дітей і небайдужих людей подружжя Віри та
Андрія відновили в церкві. Та, незва-

чення. Але не завжди все буває ідеально… Так вийшло, що ми почали
це служіння поза церквою. Це важче, але є й свої плюси. Наприклад,
є простір для власної творчості. Немає такого явища, яке можна назвати «лебідь, щука і рак».
Так само, звичайно, було б добре, якби цим служінням займалася благополучна сім’я, в якій панує
любов, які ніколи не були вилученими… Але іноді Бог чомусь так дивно
діє! Думаю, багато людей нам допомагали, бо бачили, що це недосконалі люди — але вони роблять щось

Родина Цуманів
жаючи на це, «Будинок милосердя»
переживає не найкращі часи. Внаслідок нестабільної ситуації в країні служіння не раз було на межі закриття і сьогодні воно все ще потребує підтримки. Розповідає Роман Цуман.
З часом атмосфера в церкві щодо
нашої сім’ї потеплішала. Спілкувалися з нашими пресвітерами, їздили
до обласного єпископа… Але остаточну крапку в цій ситуації поставив
районний служитель. Він посприяв,
щоб маму і тата зняли з вилучення
— за умови, що вони не житимуть
разом. Найсумніше, що вони і так
на той час не жили разом, стосунків
не було, і після 12 років подружнього життя батько переїхав у «Будинок
милосердя». Тому й погодилися.
Не раз думав, що, без сумніву,
подібна організація набагато легше
жила б і розвивалася, якби це був
задум церкви, церковне забезпе-

важливе, що хочеться підтримати.
Є багато гарних сімей, які чомусь
нічим не займаються. Тож нішу займають неідеальні…
З іншого боку, як каже мама, оце
відчуття «другосортності», відділення від церкви навіть якось «підстьобувало», щоб знайти себе в служінні, заповнити цю порожнечу. Часом
у людей, в яких усе добре, якось
втрачається чутливість до Божого голосу. Адже Він це говорить до
всіх. Але чують ті, хто шукає Його —
навіть у таких обставинах, «поза табором». І саме важкі обставини іноді сприяють цьому.

Для тих, хто бажає долучитися до служіння
«Будинку милосердя»,
подаємо його
реквізити:

Коли почалася війна на Сході,
криза, підскочили ціни, то ми були
змушені замислитися, як жити далі. Був вибір: або закриватися, або
відверто говорити з усіма родичами щодо вартості утримання. Сьогодні мінімальна сума, яка дозволяє покривати ключові витрати на
одну літню людину, — 4000 грн на
місяць. Не рахуючи того, що, наприклад, можуть бути витрати на ліки
тощо.
На жаль, раніше наша благодійність більше відповідала своїй суті — ми брали всіх. Тепер же, якщо
приймати з мінімальною пенсією —
просто не витягнемо. Найсумніше,
що таким чином відсіюються саме
ті, кому найбільше потрібна допомога. Щоправда, ми завжди намагаємося брати хоча б кілька таких, от
зараз у нас є четверо людей з пенсією до 2000 грн. Це трохи ризик —
але шукаємо можливості покрити
витрати і допомогти найбільш знедоленим.
Останні п’ять років нас підтримували місцеві церкви. Районний пастор пішов назустріч, і стали збирати
по 1 грн з члена церкви на «Будинок милосердя». Також допомагали продуктами. Враховуючи, що в
районі близько 7000 наших віруючих, то це була б непогана підтримка, але долучилися лише половина
церков. І ми вдячні їм за це, дякуємо Богу!
Зараз постало серйозне питання реконструкції, ремонту. Дах протікає, вентиляція відсутня… Взагалі,
за 17 років багато чого назбиралося — і підлогу треба вже міняти, і
двері… Розіслав 42 листи по рівненських церквах з проханням допомогти. Але тільки чотири общини
встигли зробити збір — і почався карантин… Тому велике прохання до
небайдужих людей — долучитися
до нашої справи молитовно і матеріально. Хай Бог благословить вас!
Дмитро ДОВБУШ
ПриватБанк 5168 7554 2575 9525
+38 096 7311 667
facebook.com/mercy.rv.ua
youtube.com/mercysany

Можливість
Кілька останніх днів ознаменувалися подіями, які перевернули
мирний ритм життя Америки з ніг
на голову. Я не говорю про ситуацію
із пандемією — однозначно з її появою життя людей кардинально змінилося.
Я про те, як можливість може виявити вміст серця людини.
Поліцейський Дерек Шовін,
можливо, страждав расизмом.
Отримавши можливість, він перевищив свої повноваження і те, що було у серці — вихлюпнулося назовні.
Результатом стала нічим невиправдана смерть темношкірого американця Джорджа Флойда. Подія одразу набула гучного резонансу. Мабуть, значною мірою ще й через те,
що поліцейського на початку просто
звільнили.
Однозначно, інцидент викликав хвилю обурення кожної тверезомислячої людини. Уся країна мала можливість почути слова Флойда: «Я не можу дихати!» Хтось плакав, чиєсь серце було пошматоване,
хтось обурювався. Зрештою, усе це
вилилося в неординарні марші протесту.
І тут кожен бажаючий отримав
можливість.
Захищати
свої
права
—
невід’ємне право людини, яка живе

в демократичній державі. І жодних
проблем із цим не мало б бути. Якби не одне але….
Можливість — це здійсненність,
допустимість.
Можливість — це наявність умов
і обставин, сприятливих для будьчого.
Можливість — це внутрішні сили, ресурси, здатність.
Тож можливість — це здатність
вихлюпнути назовні те, що є у серці
за наявності певних умов.
Власне, у ці вихідні багато сердець американців вихлюпнулися
назовні. Їхній вміст показав стан суспільства. Не всього. Певних категорій людей. Ми стикнулися з подвійними стандартами або повністю
стертими межами людського глузду.
ЗМІ ще раз наочно показали
свою однобокість — коли смерть
чорношкірого варта уваги цілої країни (і я вірю, що варта), а смерть кількох білих офіцерів поліції, які загинули під час сутичок, смерть власників магазинів і бізнесів, які загинули
під час актів вандалізму, захищаючи
своє майно, — це просто статистика.
Тож виникає запитання — чиє
життя цінніше: чорного чи білого?
Чи, може, треба вже таки усвідомити, що варте уваги кожне люд-

ське життя! Акти протесту переросли у вандалізм, і тут кожен отримав
можливість себе показати.
Центр нашого Клівленда, де ми
гуляли з дітьми і насолоджувалися архітектурою, — зруйнований.
Побиті вікна, розграбовані магазини, спалені поліцейські машини. Я
не вірю, що це — просто тимчасові
емоції. Швидше впевнена, що це —
можливість вихлюпнути стан серця.
Наявність умов, внутрішні сили, ресурси і здатність.
Але, гортаючи стрічку новин, побачила й іншу картину — коли поліцейські зустріли мітингувальників зі
схиленими у молитві колінами. Вони також використали можливість.
Але вона була кардинально протилежною до згаданої вище. Коли білі й чорні обіймаються і плачуть, бо
розуміють — це наша спільна трагедія. Це наш спільний біль.
І перейти через це ми можемо
лише пліч-о-пліч — обійнявшись і
помолившись разом.
Можливість дається кожному.
І лише стан нашого серця показує, як ми відреагуємо на неї.
Серце чисте сотвори в мені, Боже!
Благослови Америку!
Світлана ГАЛЮК

* * *
Гребу щосили. Нерви, наче струни,
Зачеплені об сизу далину.
Лечу в човні по синьо-білих дюнах,
Як вікінги в далеку давнину.
Напружую клітинку кожну в тілі,
Вдивляюсь пильно: там моя мета.
Не спочивати, ближче все до цілі,
За горизонт, хоч сила вже не та.
Лише вперед, назад не оглядатись!
…Та раптом хтось позаду щось сказав:
«Ото сюжет! Чи плакать, чи сміятись:
Який дивак — човна не відв’язав!»
…Отак в житті: і курс тримаєм пильно,
Й мета висока, світла та свята,
Гребем щосили, руки мужні й сильні,
А нас тримає міцно суєта.
Тримає гріх, фарбований рожево.
Нехай маленький — але компроміс…
Наш погляд вгору, в чисте синє небо,
Лише човна щось дуже тягне вниз.
Тримає берег чіпко ланцюгами,
Хоча гребеш, аж ниють мозолі.
…Ми попливем лишень тоді із вами,
Коли серця відв’яжем від землі.
Юрій Вавринюк
Доброта

Жила-була на світі доброта,
Ходила між людьми, добро творила,
Всі дивувались: «Певно, неспроста!
Це ж неможливо, щоб усіх любила!»

Не раз багнюкою їй кидали услід,
Не раз її камінням побивали,
Вона ж хотіла розтопити лід
В серцях, які холодними ставали.
Усмішкою, і словом, і теплом
Сердечно прагнула вона усіх зігріти,
Та часто їй відповідали злом
І не могли нерідко зрозуміти.
Та не зважала доброта на те,
Добром за зло і кривду всім платила,
Несла їм ніжне, щире і святе
І вірила: любов — велика сила.
Та заздрість їй дорогу перейшла:
Чи довго будеш поміж нас блукати?
Ти дискомфорт усім тут принесла,
Поглянь: тебе не хочуть тут приймати.
Чого ти лізеш в душу нам усім,
Було нам добре й затишно без тебе,
Не віримо словам, ділам твоїм,
В нас ціль — приготуватися до неба.
Та не розчарувалась доброта:
Знов сіяла невидимо рукою
Любові зерна там, де марнота
Людські серця заповнила собою.
Проходив час, і зерна проросли
І забриніли у своїй обнові,
А потім плід чудовий принесли
Братерства, милосердя і любові.
Невтомно сіє хай добро рука,
Зважаймо, що ми людям віддаємо.
Добром за зло платити — справа нелегка,
Але у вічності його зберемо.
Лідія Вудвуд

* * *
Ти — мій Творець, я — твориво земне,
Недосконале по гріховній суті.
Якби Ти Духом не родив мене,
Як я жила б і що могла б збагнути?
В земних турботах про щоденний хліб,
В житті марнотнім у гріховнім тілі,
Що б знала про навколишній цей світ —
Духовний світ — яким він є на ділі.
Якби Твій Дух мене не осіяв,
Коли пітьму побачивши, злякалась,
Й мені Ти Духом руку б не подав,
То як тоді промовила би: «Каюсь?»
Хто зняв би з мене тягарі гріхів,
І хто б запевнив прощення й спасіння,
Якби не Дух, якого Ти вселив
В моє єство на знак удочеріння?
І немовлям в колисці не лишив,
Але ростиш, ведеш з дитинства в зрілість.
Хто ще крім Тебе так би це зробив?
Хто як не Дух про Божі знає цілі?
Ти виповняєш кожну з обітниць —
Мене хрестив і інших хрестиш Духом.
Якби не так, як із Твоїх криниць
Я напилася б у часи посу́хи?
Моїм вустам Ти мову дав Свою.
Якби не Ти, чи я б оце зуміла
Тобі сказати: «Таточку! Люблю!»
І про таємне як би розпові ́ла?
Ти — на престолі, я — в місцях земних,
Щоби від Тебе інших підкріпляти.
Як я промовлю до сердець людських,
Якщо Твій Дух не буде наповняти?

Поетична сторiнка
У людській мові мало вдячних слів
І на слова хвали вона убога,
Але мене Ти Духом збагатив,
Щоб я Тебе прославила як Бога.
Хвала Тобі! І знов кажу — хвала!
В моїм сирітстві став моїм Ти Татом…
Яка без Тебе бідна я була!
Яка тепер Тобою я багата!
Ольга Лазарук
Пам'ять щастя

А пам'ять щастя, наче нитка, рветься,
Перевіряв недавно і давно,
Лиш тільки біль лишає знак на серці,
А щастя ні — безпам'ятне воно.
Його, немов повітря, відчуваєм,
Духмяну повінь літнього тепла…
Тому й природно, що не пам'ятаєм
І не готові до біди і зла.
Його, те щастя, просто не збагнути,
Воно, як серце в порухах м'яких,
Допоки біль не стихне, то й не чути.
Здається, що попереду віки.
У тебе подив: я сміюсь, не плачу, —
Тепло душі твоє не остуджу,
Усякий біль я свій переінакшу
І пам'яттю образ не дорожу.
Безпам'ятного щастя не розрушу,
Бо ти і я — незміряна любов,
Ніщо не пересварить наші душі,
Допоки з нами всемогутній Бог.
Сергій Рачинець

Практичне християнство

Приборкання «геєни вогненної»
У квітні в північній частині Житомирської області близько тижня
тривали лісові пожежі, які знищили
десятки гектарів лісів і полів, а також майже сотню житлових будинків. Згоріли села Магдин та Личмани, а також Рудня, Дівошина й Семена Овруцького району. Люди лишилися практично без нічого.
21 квітня, на третій день Пасхи,
християни віри євангельської побували з візитом у Магдині й Личманах — селах, які постраждали найбільше. Єпископ Володимир Бричка
ділиться враженнями із побаченого: «Інакше як «геєна вогненна» й
не назвеш. Села вщент спалені вогнем. Але найперше, ще до прибуття на місце події, я вкотре був дуже
здивований тим, що наші односельці, почувши про погорілі села та про
клич допомоги, миттєво й так щедро
відгукнулися на потребу. Я лише написав у групу Viber нашої церкви та
в групу оголошень нашого села, як
люди всіма можливими способами
— кіньми, мотоблоками, машинами
— стали везти тюки сіна (цього найбільше просили погорільці).
За годину ми завантажили велику фуру тюками сіна, бус, мабуть,
двома тоннами різних господарських речей, інструментами, сокирами, лопатами, посудом, газовими балонами й плитами та іншими
речами. Багато односельчан приносили пожертви на заправку тран-

спорту — і ми з групою братів нашої
Церкви відвезли все туди».
У Магдині після пожежі мешканці села понад тиждень жили в нашвидкуруч викопаних землянках.
Тому гуманітарну допомогу з Києва
— три будівельні вагончики, інструменти та будматеріали — зустрічали
зі сльозами на очах (30 квітня).
Зібрали гуманітарний вантаж та
організували доставку служителі
нової київської церкви УЦХВЄ «Альфа», до яких приєдналися друзі-підприємці та просто небайдужі кияни.
«Ще до вчорашнього ранку я лише мріяв доставити в погоріле село
хоча б один обладнаний для житла

вагончик, — розповідає служитель
церкви, директор Департаменту соціального служіння УЦХВЄ В’ячеслав
Когут. — Зранку за кавою зустрілися
з одним братом-підприємцем, розговорилися — біда в людей. Він,
довго не роздумуючи, запросив на
своє будівельне підприємство: «Є
вікна, двері, цемент…» Підійшов
ще один забудовник, каже: «Я даю
укомплектований для житла вагончик». Інший: «А я виділю маніпулятор (транспорт для розвантаження
— ред.)». Ще один пожертвував два
вагончики. Хтось із братів закупив
руберойд, мінвату та інші будматеріали. Члени київської церкви «Фі-

ладельфія» зібрали спальні мішки, а
нашої — дитячі іграшки, теплі речі,
та продуктові набори».
Щоб перевезти вантаж треба було винайняти фуру, коли ж зідзвонилися з господарем компанії-перевізника й він дізнався, для чого
вантажівка, виділив її безкоштовно.
Бог прихиляв серця й інших людей.
Відтак уже о п’ятій ранку наступного
дня, 30 квітня, на Житомирщину вирушило шість автомобілів.
«Коли ми прибули на місце, помітили завезене сіно для худоби,
днями у селі побували брати з Рівненщини під керівництвом єпископа Володимира Брички. Загалом же
картина — на словах не передати!..
Нагадує апокаліпсис — все обвуглене, — продовжує свою розповідь
В’ячеслав Когут. — Поблизу згорілої
православної церкви, про яку тепер
нагадує тільки обвуглений хрест,
із землянки вилізли дві жінки. Ми
встановили перший вагончик, і коли
вони зайшли в середину, то не могли стримати сліз. Ліжка з матрацами, подушками й ковдрами… Вони
не могли повірити, що вже в цю ніч
не будуть спати в сирій землянці, а
тут, у теплі».
Один господар довго не міг повірити, що вагончик — це безкоштовний дар, усе запитував, скільки часу
він зможе там прожити, поки збудує
якусь свою будку. Коли ж нарешті
усвідомив, що християни подарували йому цей вагончик, то просто
розплакався.
«Люди в Магдині щодня молилися й просили: «Боже, дай нам дах
над головою». Дехто думав про шифер і целофан, а приїхав цілий будиночок, хоч і шифер та целофан ми
привезли також. Мене ж вразило
інше, — розповідає В’ячеслав Когут.
— Коли команда завершила роботу
й усі зібралися на молитву, одразу
після нашого «Амінь», секунд через
тридцять, пішов дощ. Я помітив, що
Ярослав Олексійович Чепурко, голова Овруцької РДА, який увесь цей
час був із нами, раптом не стримав
сліз.
Про те, що саме сталося в цей
момент, дізнався потім від брата
Анатолія Кушнірчука, члена церкви ЄХБ, який і надихнув нас на цю
поїздку. Ще вранці Ярослав Чепурко приєднався до нашого екіпажу.

Хтось зранку запитав голову РДА:
«Чим іще ми можемо допомогти?»
«Дощу б нам!» — відповів той. А
брат Анатолій взяв і сказав: «Повірте, це такі люди, що все змонтують,
вкінці помоляться — і буде вам дощ.
Так і сталося».
Чудовий наш Господь!
А 1 травня служителі церкви ра-

«Цього разу на Житомирщині зустрілися одразу дві команди наших
волонтерів — із київських церков
«Альфа», «Філадельфія» та «Ковчег», а також із церков Рівненщини
й Волині під керівництвом єпископа Володимира Брички та старшого пресвітера Олександра Котка. Хочу щиро подякувати кожному, хто

зом із волонтерами доправили на
Житомирщину ще п’ять будівельних
вагончиків.
У селі Личмани Овруцького району служителів зустрів Іван Іванович, староста села. Його будинок і
господарство згоріли, залишилася
тільки літня кухня. Він узявся підказувати, кому краще поставити нові
помешкання. Себе самого у список
на допомогу не долучив.
«Люди не могли повірити, що будиночки з усім начинням їм просто
дарують. Дивувалися, але з вдячністю приймали наші слова: «Бог
вас любить, і цей подарунок вам від
Нього та назавжди», — розповідає
В’ячеслав Когут.

жертвував та доставив цю допомогу на місце», — каже директор Департаменту соціального служіння
УЦХВЄ В’ячеслав Когут.
За його словами, особлива потреба була в робочих руках: працювали навіть діти, які приїхали разом
із батьками-волонтерами. Десь потрібно було розчистити територію,
а десь встановити меблі чи зробити
щось інше.
Брати й сестри доклали рук у господах багатьох мешканців погорілих сіл. А ввечері на всіх чекав приємний сюрприз — волонтери влаштували справжнє свято зі стравами
від шеф-кухаря одного з київських
ресторанів. А ще — спільна молитва та чудові псалми під гітару. Потім були щирі розмови, знову слова подяки й знову молитва за Боже
благословення цих людей, за мир в
Україні та рясні дощі.
У цій гуманітарній експедиції разом зі служителями та волонтерами
був голова Овруцької районної ради
Віталій Китиця з дружиною Ольгою.
Вони всіляко сприяли роботі в цих
двох селах.

11 травня до сіл Магдин і Личмани Овруцького району доставили черговий гуманітарний вантаж:
меблі, електротовари, предмети
особистої гігієни та інструменти, зокрема сапи, заступи, посуд і навіть
швейну машинку. Привезли також
продукти тривалого зберігання, хлібобулочні вироби, свіжу капусту. А
ще — дві вантажівки із сіном для худоби (понад 10 тонн), адже все навколо вигоріло й трава на лугах ще
не виросла в достатній кількості.
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УБТ презентувало Сучасний переклад Біблії
Відбувалася знакова подія для
україномовного суспільства — світ
побачив Сучасний переклад Біблії
українською мовою. Заступник головного секретаря УБТ Анатолій
Райчинець розповів, що роботу над
перекладом почали ще 1992 року.
Тобто 27 років знадобилося, щоб
завершити видання, повідомляє
Аdventist.ua.
Перекладав
Біблію
доктор
богослов’я Рафаїл Турконяк. Він зробив первинний переклад і передав
матеріал до редколегії на чолі з адвентистським письменником, редактором Миколою Жукалюком.
Новий переклад зроблено відповідно до класичних вимог Об’єднаних
біблійних товариств, тобто із мов
оригіналу: Старий Заповіт — із давньоєврейської (масоретський текст),
а Новий — із давньогрецької. До роботи також долучалися консультанти, які перевіряли відповідність перекладу. Перед тим, як видрукувати Біблію повністю, видали окремі
книги, щоб почути думку українців.

«Ми ні на мить не забували, що
це біблійний текст, натхненне Слово Самого Бога, до якого не маємо
жодного права ні щось додати, ні
щось відняти. Від цієї тези ми старалися не відступати навіть у найменших деталях, які могли би тлумачитись якось інакше, або надто посучасному» — кажуть в УБТ.
Переклад планували презентувати у червні 2020 року, однак він
побачив світ раніше. Уже зараз Бі-

Національна онлайн-молитва за Україну
6 червня 2020 року тисячі християн молилися за Україну в рамках проекту «Національний день
молитви». Уже кілька років поспіль захід відбувався у столичному Палаці спорту, проте цього року через карантин його провели в
онлайн-форматі. Хоча перед екраном важко повною мірою відчути
те саме, що й у присутності тисяч
людей, та особливе єднання християн є неодмінною умовою цієї
події.
Глави й старші служителі церков різних деномінацій зібралися у церкві «Благодать», що на
Київщині, і по черзі виголошували слово до молитви. Потреби,
які вони озвучили: припинення військової агресії, захист від
коронавірусу, впровадження в
суспільство біблійних цінностей,

подолання корупції та багато інших.
Під час ефіру відбулися прямі
включення з регіонів України, а також із Великої Британії, звідки до
учасників молитви звернувся натхненник заходу Девід Хасавей.
«У час світової пандемії коронавірусу молитва християн стала ще
важливішою, ніж будь-коли, — сказав євангеліст. — Час наповнювати церкви, свідчити про силу Біблії
й силу молитви. Я вірю, що Бог використає те, що мало привести до
катастрофи, і поверне на добро, несучи духовне пробудження. Я хочу,
щоб ми подивилися повз хвороби,
повз економічну кризу і побачили,
що може зробити Бог!»
Заключну проповідь виголосив
старший єпископ УЦХВЄ Михайло
Паночко. Він звернувся до Першого

блію у сучасному перекладі українською мовою можна придбати у
книгарнях Біблійного товариства чи
в інтернет-книгарні BOOKSON.
Попередній переклад 2011 року,
який також зробив Рафаїл Турконяк,
мав за основу текст Септуагінти —
грецького перекладу єврейського
Писання, а тому був «перекладом із
перекладу».
religion.in.ua
послання апостола Петра, 3:11-12:
«…Бо очі Господні до праведних, а
вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить
лихе!»
«Кожна людина, і це природно,
хоче, щоб була почута її молитва,
— зауважив служитель. — Але Господь ставить умови, на яких вона
буде почута. Бог реагує на молитву праведних! Тому давайте молитися, щоб в Україні помножилися
праведні люди. У цьому — секрет
успіху! Молімося, щоб у наших селах і містах у всіх сферах ставало
більше праведників, і їхня молитва дасть результат!»
Також Михайло Паночко повідомив, що, можливо, традиційна
міжконфесійна молитва в Палаці
спорту цього року ще відбудеться
наприкінці літа або восени, якщо
будуть сприятливі умови.
chve.org.ua

«Допоможи ближньому»: християни підтримують малозабезпечених

7.05.2020. Ініціативу однієї київської родини, котра на початку карантину за власний кошт закупила
продукти й почала роздавати літнім
сусідам, одразу підхопило чимало
християн. Сьогодні акція «Допоможи ближньому» набирає обертів —
аналогічні служіння виникли вже і в
інших містах.
«Коли на початку карантину повідомили, що літні люди — найбільша група ризику і вони мусять
сидіти вдома, виникло логічне запитання: а що вони їстимуть, якщо
не будуть виходити навіть до магазину? Добре, коли поряд є діти, або
свідомі сусіди. А якщо ні? — розпо-

відає ініціатор акції В’ячеслав Когут,
директор Департаменту соціального служіння УЦХВЄ. — Почалося
з того, що ми зі старшою донькою
закупили продукти в супермаркеті,
наскільки дозволяв бюджет, а потім
усією родиною поїхали їх роздавати. До справи одразу приєдналися
брати та сестри із нашої церкви. Усі
разом скинулися фінансами, надали
свій транспорт. Один підприємець з
іншої євангельської церкви, побачив інформацію про нашу роботу і
загорівся. Він закупив продукти одразу на кілька тисяч наборів, 800 з
яких безкоштовно передав нашій
громаді. Загалом зараз ми уже роздали більше тисячі продуктових наборів».
Спочатку волонтери роздавали
продукти на вулицях. Надали більш

Рівненські та волинські християни запустили акцію
«Підвези медика»
Пандемія коронавірусу внесла
корективи в життя багатьох країн.
Україна не стала винятком. Перші
зміни українці відчули на собі після
введення карантину ще 12 березня
2020 року. Але починаючи з 18 березня стали діяти ще більш жорсткі
умови: зачинено торговельно-розважальні центри, театри та кінотеатри, введено обмеження в громадському транспорті, зачинено метро
та зупинено міжміське та міжобласне пасажирське сполучення.
Це спричинило проблему: як дістатися до місця роботи? Можливість
чекати на громадський транспорт
понад годину або їхати на таксі є не
у всіх. Особливо актуально це питання постало перед лікарями та медиками, багато з яких проживають за
межами міста. Тож християни віри
євангельської запустили флешмоб,
закликаючи підвозити медперсонал
на роботу, адже вони — на передовій боротьби з хворобою. Для комунікації створили Телеграм-канал.
«Закликаю долучатись до каналу всіх небайдужих водіїв, які готові безкорисливо послужити на благо спільної справи, а також лікарів та
медсестер, яким потрібно бути вчасно на роботі, — оголосив ініціатор

акції ректор Рівненської духовної семінарії Олександр Третяк. — Пишіть
кому потрібно вчасно на роботу, а
небайдужі водії зможуть вас оперативно підвезти.
Ідею стрімко підхопили активні
рівненчани, лише за день кількість
учасників телеграм каналу перевищила півтисячі осіб. Місцеві ЗМІ розповсюдили цю інформацію.
Через декілька днів почин під-

як півторисотні наборів для підопічних благодійного фонду «Карітас
Київ». Потім через голів районних
адміністрацій у місті Києві отримали списки нужденних. Ще частину
продуктових наборів передали військовим капеланам. Понад сотню
— направили на Житомирщину у
села Магдин і Личмани Овруцького
району, що погоріли під час лісових
пожеж.
«Дякую Господу і кожному, хто
долучився до акції «Допоможи
ближньому» та інших соціальних
проектів під час карантину. Хай Бог
вас рясно благословить! Допомога незахищеним верствам населення — гарна нагода засвідчити людям про Божу любов, яка цілюще
діє і на них, і на нас самих», — каже
В’ячеслав Когут.
хопили і волиняни. Віруючі луцької
церкви «Спасіння» та пастор Микола
Климчук організували регулярні перевезення особистим транспортом
медиків на роботу та з роботи. Щоранку волонтери збирають із шести
напрямків медичних працівників,
підвозять їх до лікарні й відвозять
тих, хто звільнився зі зміни. Увечері
так само. До акції залучаються також
церкви, які розташовані на відповідних напрямках до обласного центру.
Олександр Геніш, Юрій Вавринюк

Міжконфесійний телемарафон «Україна за сім’ю»
7 червня на телеканалі «Надія»
у прямому ефірі відбувся міжконфесійний телемарафон «Україна за
сім’ю», у якому взяли участь глави
церков та релігійних організацій, багатодітні сім’ї та творчі колективи.
У своєму зверненні до глядачів
старший єпископ УЦХВЄ Михайло
Паночко підкреслив актуальність
проблеми. За його словами ще деякий час тому ми здивувались би,
якби хтось сказав, що християни будуть проводити марафони, на яких
розповідатимуть про ази сімейного
життя. Це означає, що над сім’єю нависла загроза.
Він наголосив, що сім’я — це Божа інституція. Бог будує сім’ю і бажає, щоб кожна людина була щасливою. Але є противник, який руйнує родини і хоче бачити нас нещасними. Тому дуже важливо, щоби з
дитинства на різних рівнях молодь
отримувала правильне виховання:
«Наше життя коротке і ми маємо навчитися любити, поважати близьких, адже за все будемо давати звіт
перед Богом. Збережімо сім’ю!»
Нагадаємо, що телемарафон
«Україна за сім’ю» започаткували у
зв’язку з карантином. Він став своєрідним онлайн-варіантом Всеукраїнської ходи на захист прав дітей та
сімей, яка щороку проходить на початку червня у Києві. Ця хода вже
стала візитною карткою міжконфесійного руху за сім’ю, ініційованого
Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій.
Резолюція учасників телемарафону «Україна за сім’ю»
Ми, учасники телемарафону
«Україна за сім’ю», усвідомлюючи відповідальність перед Богом та
майбутніми поколіннями, дбаючи
про утвердження сімейних цінностей, захист дітей та молоді, прагнучи розвитку українського суспільства на засадах високих моральних і
духовних цінностей, проголошуємо
наступне:
1. Актуальною є необхідність
формування державної сімейної по-

літики з огляду на катастрофічну демографічну ситуацію в Україні, великий відсоток розлучень і дітей, які
через це виховуються у неповних
сім’ях. Необхідно спрямувати значні
зусилля держави та громадянського
суспільства на підтримку сімей, материнства та батьківства, на впровадження в навчальний процес програм з підготовки до подружнього
життя, створення належних соціальних та інших умов для мінімізації
практики абортів, для ліквідації системи утримання і виховання дітей в
інтернатних закладах, а натомість
популяризувати усиновлення серед
громадян України.
2. На сьогодні особливо важливою є необхідність об’єднання зусиль влади, світської та релігійної
громадськості у вирішенні проблеми домашнього насильства, яке
збільшилося в умовах запровадженого в Україні карантину. Однак замість ратифікації так званої Стамбульської Конвенції, яка ангажована
гендерною ідеологією, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій послідовно закликає Уряд і
Парламент розвивати національне
законодавство України з протидії
домашньому насильству та насильству щодо жінок. Тобто піти шляхом
тих країни Європи, які також відмовилися від ратифікації цієї Конвенції.
3. Гендерна ідеологія не повинна
впроваджуватися в законодавство
України: ні в освітній процес, ні в
кримінальний кодекс. Гендерна ідеологія є згубною для будь-якого суспільства, оскільки підміняє поняття
біологічної статі кількома десятками
гендерів за принципом самоідентифікації. Зокрема, у батьківської
спільноти викликає занепокоєння
антидискримінаційна експертиза
підручників і освітніх програм, запроваджена наказом МОН України.
Адже ця експертиза дискредитована її виконавцями через численні
приклади ідеологічної заангажованості засад її проведення.
4. Останнім часом особливим резонансом відгукується в суспільстві

проблематика комерційного сурогатного материнства, яке заборонене в багатьох країнах Європи, однак
за багато років перетворилося на
бізнес з торгівлі дітьми в Україні. Комерціалізоване сурогатне материнство знецінює гідність дитини до
рівня товару, а також руйнує гідність
жінки через зневагу до материнства
та безкорисливої любові до дитини,
яке підміняється вимогою дотримуватися жорстких умов контракту.
5. До цього часу не працює на
практиці норма п.10 статті 78 Закону
України «Про освіту», яка передбачає впровадження принципу «гроші
за дитиною» в освіті для приватних
закладів освіти, в тому числі з релігійною спрямованістю освітньої
діяльності. Залишковий підхід до
фінансування приватних закладів
освіти робить навчання в них надто
дорогим, шкодить розвитку плюралізму освіти та забезпеченню права
вибору в освіті.
6. Критичною є ситуація з масовими абортами в Україні, пов’язана
з відсутністю належної просвітницької кампанії серед молоді та соціальної допомоги нужденним сім’ям
і жінкам. Українська держава і громадянське суспільство мають виробити стратегію звуження практики штучного переривання вагітності, щоб сприяти збереженню життя
кожної ненародженої дитини, враховуючи при цьому матеріальні,
психологічні та фізіологічні ризики
для жінки і чоловіка — батьків зачатої дитини.
7. Всі ці виклики і завдання в
сфері сімейної політики потребують
створення в Україні центрального
органу виконавчої влади у справах
підтримки сім’ї, дітей, материнства
і батьківства. Значне погіршення
демографічних показників за період останніх 9 років підтверджує,
що державна сімейна політика потребує належної інституалізації, бюджетного фінансування та системного підходу. Зокрема важливим є
налагодження постійної взаємодії
Парламенту і Уряду з релігійною
спільнотою щодо формування та
реалізації державної сімейної політики.

