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Не бійся!
Останні два роки ми живемо в
стресовій ситуації. Страшна та смертельна хвороба, і не знаємо, як її лікувати та як правильно від неї вберегтися. Карантин та серйозні обмеження в пересуванні. Спад економіки та втрата роботи. І до всіх тих
проблем додається неоднозначна
реакція щодо вакцинації, яку не всі
визнають…
І якщо подивитися на рік, який
закінчується, на настрої та стан людей, то не буде помилкою, коли скажу, що цей рік можна охарактеризувати одним словом — «страх».
Так, саме страх сковує сьогодні
значну частину людей. У тому числі й християн. Невпевненість у завтрашньому дні, невпевненість у
справедливості дій влади та чиновників, страх перед хворобами… І ще
— страх, даруйте тавтологію, перед
страхами, які ми самі собі придумуємо…
Останнім часом спостерігаємо
великий попит на різні теорії змови
щодо скорочення чисельності населення, підготовки до приходу антихриста, тотального контролю через

На злобу дня

мережу 5G, вживляння чипів — і ще
багато чого.
Часто доводиться чути або читати різні пророцтва щодо майбутнього. Особливо вони почастішали під
час вакцинації — населення поділилося на два ворогуючі табори: вакцинаторів та антивакцинаторів. Такот, переважна частина тих пророцтв
несе страх. Наліво та направо розкидаються гнівні слова про загальне відступництво, про антихриста,
який атакує церкву, слухачів лякають карами Господніми за вакцинацію, чипізіцію, прийняття печатки
звіра та числа 666…
Одним словом, закликають людей готуватися до найгіршого.
Повідомлення про позитивні моменти чи хороші новини часто залишаються поза увагою, натомість повідомлення про грядущі кари Господні, владу антихриста, печатання та масове відступництво Церкви
збирають тисячі відгуків… Їх розповсюджують, обговорюють — і тим
ще більше наганяють страху.
І згадалися слова справжнього
пророка — Івана Богослова: «А ля-

кливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить
огнем та сіркою, а це друга смерть!»
(Об.21:8).
Зупинимося лише на одному сло
ві — «лякливим». Серед страшних
гріхів, які перераховуються в цьому тексті, першим стоїть гріх страху.
Це трохи дивно, бо зазвичай ми не
вважаємо страх та лякливість аж чимось таким негативним. Тим більше
не ставимо знак рівності з душогубством, розпустою чи чарівництвом.
Але у Бога є серйозна причина закрити двері до раю християнам-боягузам.
Біблія містить чимало історій,
після ознайомлення з якими в нас
на серці залишається неприємний
осад. Так, Слово Боже прямо говорить про недоліки як окремих людей, так і людства загалом. Але разом із тим вона є книгою оптимізму
та надії. Саме такою її залишив нам
у спадок її автор — Господь.
Реальний світ за своєю суттю —
жорстокий та небезпечний. І є всі

підстави для страху та невпевненості. Власне, так було у всі часи. Коли
ми читаємо старозавітні книги, то
там описані такі драми, що іноді дивуєшся, як люди виживали. Сьогодні страхів не поменшало, незважаючи на досягнення науки, медицини
та соціології.
Тому однією з головних причин
приходу Ісуса Христа на землю було бажання небесного Отця забрати той страх, дати надію та впевненість, вселити в душі людей оптимізм. Тому, попри велику кількість
негативних історій, Біблія — книга
оптимізму та надії. Особливо Новий
Заповіт, який називають Євангелією,
що в перекладі означає «добра новина».
На початку земної місії Ісус оголосив людям головну мету Свого служіння. Про це ми читаємо в
Євангелії від Луки: «І Він їх навчав
по їхніх синагогах. І прибув Він до
Назарету, де був вихований. І звичаєм Своїм Він прийшов дня суботнього до синагоги, і встав, щоб читати. І подали Йому книгу пророка
Ісаї. Розгорнувши ж Він книгу, знайшов місце, де було так написано: На
Мені Дух Господній, бо Мене Він помазав, щоб Добру Новину звіщати
вбогим. Послав Він Мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати
рік Господнього змилування. І, книгу
згорнувши, віддав службі й сів. А очі
всіх у синагозі звернулись на Нього.
І почав Він до них говорити: Сьогодні збулося Писання, яке ви почули!»
(Лк.4:15-21).
З приходом Сина Божого на землю настала нова ера людства. Головною темою Його проповідей
було Царство небесне. Хоча багато хто зі слухачів розуміли його як
відновлення колишнього ізраїльського царства часів царя Давида та
звільнення від римського рабства.
Але Христос мав на увазі щось більше, аніж земна процвітаюча держава. Він прийшов звіщати Добру Новину тим, хто був у полоні гріха та
страху, хто був незрячим, не знаючи правильного напрямку життя, хто
був змучений тривогами та поганими новинами. Його проповіді були
спрямовані на зміну мислення, серця та ставлення до навколишнього

світу. «Царство небесне всередині
вас», — казав Він людям.
Що ж характеризує це Царство?
Перш за все внутрішній мир та спокій. Знаменита Нагірна проповідь
Ісуса розпочинається так званими блаженствами: «Блаженні вбогі духом… блаженні засмучені… блаженні голодні…» Слово «блаженні»
означає найвищу міру щастя. Людина, яка переживає якісь життєві труднощі (а вони завжди будуть),
але довірила своє життя Богові, навіть у таких непростих ситуаціях буде
щасливою. Ніякі катаклізми, страхи,
труднощі не можуть забрати мир та
спокій із душі віруючої людини.
У тій же Нагірній проповіді Божий Син повчає: «Не журіться, кажучи: Що ми будемо їсти, чи: Що будемо пити, або: У що ми зодягнемось? Бо ж усього того погани шукають; але знає Отець ваш Небесний,
що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш Царства Божого й
правди Його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи!» (Мт.6:31-34).
Отже, віра в Ісуса Христа як Сина Божого, окрім прощення гріхів,
дарує нам впевненість на життєвій дорозі. Ісус не обіцяє безхмарного життя, але Він обіцяє підтримку та допомогу в труднощах. Згаданий текст Слова Божого не закликає
нас до пасивного чекання милостей із неба. Ми, як усі люди, повинні працювати, турбуватися про себе та родину. Але коли довіряємо
наше життя та турботи Господу, тоді ми впевненіше дивимося в майбутнє, знаючи, що Бог дасть нам сили, мудрості, успіху в земних справах. Він — той фундамент, на якому
будується наше життя.
Тому страх не притаманний віруючій людині. Навіть у важкі та темні
періоди життя. І Бог, Який залишив
нам у спадок Євангелію, книгу радості та оптимізму, не буде нас лякати нестабільним сьогоденням та
невідомим майбутнім.
Нині, спілкуючись із віруючими
людьми, часто можна почути повні страху та невпевненості слова
про те, як диявол у вигляді світової
змови, очоленої світовими лідерами, фінансистами та мільярдерами,

готує світ до чипізації та печатання.
Про те, що вакцинація та кюаркоди
це і є печатка 666. Про те, що скоро
не можна буде ні купити ні продати. Про те, що нас хочуть вбити через 5G антени чи вакцинацію. Що
хочуть керувати нашою свідомістю
через блютузи та мобільні телефони… І такі проповідники страху мають шалений успіх серед християнської аудиторії.
Люди поширюють різну нісенітницю, напівправду та відверту брехня, яка сіє тривогу та страх. Але Слово Боже каже, що страх — це зброя
диявола. Бог, навпаки, підбадьорює
нас у смутні часи, а не лякає. Ісус
часто звертався до своїх учнів у моменти їхнього страху: «Не бійтеся!»
Ляклива людина не може бути
дитиною Божою. Таку людину скоріше треба називати невіруючою. Бо
вона не довіряє Ісусу Христу та Його обітницям.
Апостол Іван про любов Божу й
страх каже так: «Ми познали й увірували в ту любов, що Бог її має до
нас. Бог є любов, і хто пробуває в
любові, пробуває той в Бозі, і в нім
Бог пробуває! Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який Він, такі й ми на цім світі. Страху немає в
любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку.
Хто ж боїться, той не досконалий в
любові» (1Ів.4:16-18).
Тому хочеться, щоб цей непростий рік залишився в нашій пам’яті
не як рік страху чи тривог, а як час,
коли Господь хоче нам нагадати про
Свою присутність та готовність прийти на допомогу, потішити, підбадьорити. Хочеться, щоб у новий рік
ми увійшли з надією на те, що Божі
милості й Божа охорона будуть завжди з нами.
Не слухаймо диявола, який підкидає нам різні страшні новини та
прогнози, а чуймо ніжний голос Божого Сина, що звертається до нас:
«Не бійся! Я з тобою! Я допоможу,
підтримаю, підбадьорю!»
З новим роком вас! Роком віри,
любові та надії!
Редакція журналу
«Благовісник»

Поговоримо про сiм’ю

Сім’я у світлі Божого слова
Правильний фундамент
Ми живемо в час, коли диявол
особливо атакує сім’ю. Коли благословенна сім’я — це благословення
передається церкві, селу, місту. Тому це важливо. Навіть серед християнських протестантських сімей тепер трапляються розлучення. Дехто
не розлучається — але життя нема.
Багато дітей віруючих батьків йдуть
у світ. Поширюються небіблійні ідеї
щодо дітонародження. У багатьох
країнах прийняті закони про одностатеві шлюби. І ми як церква маємо протистояти в молитві, звіщати
світові, яка має бути сім’я, і показувати власний приклад.
Ми самі тільки тоді можемо
отримати Боже благословення в
сім’ї, якщо керуємося Його інструкцією. Коли люди стали втручатися в
природу — проводити меліорацію
тощо — це призвело до серйозних
змін у кліматі. Якщо ми порушуємо
Божі закони шлюбу, то теж матимемо наслідки для себе й наших дітей.
Одружений я вже 41 рік, у нас
із дружиною — 9 дітей (одна дочка
померла), 26 онуків. Буду ділитися
власним досвідом сімейного життя, служіння, пізнання Божого Сло-

ва. Адже я, як людина, теж допускав
певні помилки.
Хочу звернути особливу увагу на
фундамент (див. Мт.7:24-27). Адже
саме через неправильно закладену
основу найчастіше руйнується будівля. Мені доводилося бувати на
Чернівеччині й бачити повалені будинки після повені. Фундамент був
недостатній, щоб витримати стихію.
Якщо ж ми будуватимемо на камені
Божого Слова, то матимемо підстави на благословення не тільки в собі, а й в наших дітях і онуках.
Бог вклав у людину Свій образ —
у почуттях, волі й т. д. Він поблагословив Адама та Єву й наказав три
речі: плодитися, наповнюючи землю, оволодіти землею й панувати
над нею (див. 1М.1:26-28). Також
сказано: «Не добре, щоб бути чоловіку самотнім» (1М.2:18). Тобто засади шлюбу придумані не в світі й
навіть не церквою, а Самим Богом.
Хто за кермом?
Писання говорить, що «чоловік
голова дружини, як і Христос Голова
Церкви» (див. Еф.5:22-33). Іноді виникає питання: а що, як чоловік не
справляється зі своїми обов’язками,

не вміє добре керувати, то чи можна
керувати жінці? Та часто справа не
в тому, що чоловік не вміє, це жінці так здається, бо він не робить так,
як вона хоче. Діти теж не завжди думають, що батьки праві. Після гріхопадіння Бог сказав, що «чоловік пануватиме над дружиною». Наказуючи жінці коритися, бути помічницею, Він не принижує її особистість.
Навіть Бога Біблія називає помічником, і це Його не принижує. Чоловіку дано не більше прав, а більше
відповідальності. Чоловік має любити дружину, як Христос любить
церкву та як власне тіло. Влада чоловіка стоїть на захисті сім’ї. Емоційно дружина слабша, менш стабільна. Чоловік більше пристосований
до прийняття прагматичних рішень.
У якомусь селі на Волині
п’ятирічна дитина впала в криницю.
Тато був десь біля хліва, мама — на
кухні. Почувши крик, вони зреагували миттєво. Батько підбіг до криниці, глянув — і відразу за мотузкою,
за драбиною. Тим часом матір кинулася в криницю сама. У тій ситуації
це вийшло на благо — вона врятувала дитину. Але якщо проаналізувати
ситуацію, то могла би більше нашко-

дити — або впасти на дитину, або й
сама могла втопитися. Реакція батька — тверезіша. Хоча багато в чому
жінка сильніша за чоловіка, але в
більшості випадків — емоційно вона слабша.
Іноді, коли жінка керує, це не
означає, що винна вона. Чоловік винний — бо віддав кермо. Жінці дано бути в покорі — цим самим вона
створює в сім’ї затишок, гармонію й
чистоту. Це не значить, що чоловік
не може допомогти в чомусь жінці
на кухні — корона не впаде. Так само, це не значить, що жінка не може
дати хорошу пораду, у дечому жінки набагато мудріші за нас. Але розумна жінка ніколи не буде наказувати, а просто запропонує. Наші діти
мають бачити в нас приклад. Чоловік має виховати в синові стійкість.
Жінка в дочці — ніжність.
Звертайте увагу
У Першому посланні до коринтян, 7:1-5, йдеться не лише про те,
щоб мати тільки одного чоловіка,
тільки одну жінку. А й про те, що
важливо завжди бачити саме свого
чоловіка й свою жінку. Буває, під час
незгоди сатана спокушує — і жінка
може думати: «От якби мене взяв
Петро, ото було б добре жити! А так
мучуся зі своїм Василем…» І так само чоловік може думати. Але ви з
ними не жили, тому не знаєте, як було б насправді.
Натомість ми часто не звертаємо уваги один на одного. Буває, чоловік — Біблію під руку й спішить
на зібрання. Жінка теж спішить за
ним — у руці коляска, на руці дитина, ще одна за спідницю тримає. Чоловік забуває, що він теж батько цих
дітей. Написано: «Любов ніколи не
перестає». Щоб вимагати від жінки
любові до себе, потрібно і їй віддавати належну увагу. Одна з проблем
у сім’ї — що ми не відкриті один перед одним. Жінка любить, коли на
неї звертає увагу її чоловік. Допомогти одягнути пальто, просто так
обійняти, сказати: «Я тебе люблю»…
Не тільки казати, а й ставитися відповідно. Бо буває, що з іншими жінками можемо й лагідно говорити,
і дорогу уступати, а про свою забуваємо. Бо це не жінка, а «моя жінка» — вона може й почекати. Чому
так стається? Кажу одному чолові-

ку, який мав конфлікти в сім’ї: «Ти б
трохи уваги вділив своїй жінці, обняв би її!» — «А коли я це маю робити — вона як не варить, то пере,
як не пере, то цибулю смажить!» А
жінка каже: «Ти обійми мене, хай та
цибуля згорить — я ще насмажу!»
Згадую одне подружжя з нашого
селища — літні вже люди. Вони —
не в церкві, але я ставлю їх за приклад віруючим. Я ніколи не бачив,
щоб вони йшли окремо. Завжди —
або вона його під руку тримає, або
він її. Жінку розбив інсульт, лежала в
лікарні. Там працювала моя дружина, прийшла перестелити постіль. А
чоловік каже: «Доцю, не треба, тільки поможи, а я сам. Їй буде приємніше!» Як багатьом молодим людям
цього бракує!
Але не тільки дружинам належить любов, чоловікам теж. Ви маєте поважати його як чоловіка, це
підніматиме й ваш авторитет. Це
підніматиме його авторитет перед
дітьми. Так само, коли чоловік піднімає авторитет жінки, він піднімає свій авторитет. Так поводьтеся,
щоб чоловік довіряв вам, як написано: «…довіряє їй серце її чоловіка»
(Пр.31:11). Наглядайте, піклуйтеся
— як він одягається, ходить. Не говоріть про чоловіка недобре в будьякому колі.
Вдень і вночі
У Притчах написано: «Радій через жінку твоїх юних літ, вона ланя любовна та серна прекрасна, її
перса напоять тебе кожночасно,
впивайся ж назавжди коханням її»
(Пр.5:15-19). На цю тему рідко проповідують, але також багато проблем у сім’ях через неправильні інтимні стосунки. Через недостатню
відкритість один перед одним. Ми
мовчимо про це. Я перш за все кажу, що ваші стосунки вдень впливають на ваші стосунки вночі. Тепер
багато говорять про способи, але
найчастіше подружжя не має задоволення не через способи, а через
стосунки. Коли вас щось не влаштовує — то ви маєте про це сказати.
Ніхто, крім вас, цього не зробить.
Часом навіть у дуже простих речах люди неправильно чинять, не
розуміючи цього. Не забувайте про
гігієну, коли йдете спати — будьте
чистими. У чоловіка й жінки є певні

відмінності — він збуджується скоро й згасає скоро, вона збуджується довше й згасає довше. І це треба
враховувати. Жінка потребує ласки.
Чоловікові потрібно зосереджуватись не на тому, щоб задовольнити
себе, а жінку, і жінці треба робити
так само. І тоді буде гармонія.
У момент, коли відповіли «так»
на шлюбній церемонії, ви віддали
своє тіло чоловікові в розпорядження на все життя. І так само — чоловік жінці. Ви не маєте права потім
сказати «ні». Якщо й стримуватися
одне від одного — то на час посту й
молитви, як написано.
Є таке вчення, ніби жінка під час
місячних не має права приходити
на зібрання, брати участі в Причасті… Мені ще ніхто не показав, де саме в Євангелії це заборонено.
Інтимні стосунки між чоловіком і
жінкою — не є гріхом. Гріхом є лише
протиприродні стосунки. Також Біблія називає гріхом самозадоволення. Протизаплідні засоби не тільки
виходять із бунту проти Бога, а й, коли мова йде про таблетки, шкодять
здоров’ю — і жінки, і дитини. Ще
один гріх — очима, думками: «хто
подивиться з пожадливістю на жінку, той вже перелюбствує в серці
своєму». Таким чином ми розпалюємо себе. І одна з причин цього —
неправильний одяг. Одяг повинен
бути «як личить святим» — «з соромливістю і невинністю». Звичайно, гріхом є невірність — блуд, перелюб, розпуста. Перші два ми всі
розуміємо, але щодо розпусти — це
не тільки фізичні дії. Сьогодні розпуста поширена через інтернет, телебачення, журнали… Так само, наприклад — непристойні розмови
чоловіка в колі інших жінок. Це теж
— розпуста.
Діти — нагорода від Господа
Народження дітей — це Боже
благословення. Біблія застерігає:
«Горе тому, хто патякає батькові: Пощо ти плодиш? а жінці: Пощо ти родиш?» (Iс.45:9-11). У нас із дружиною не було дітей п’ять років. Часом
люди завдають таким сім’ям болю
своїми словами. Іноді нам казали:
«Які ви щасливі, що не маєте дітей,
усіх цих проблем…» Я відповідав: «А
ви не хотіли б такого щастя?» Ми по
природі прагнемо бачити своїх на-

щадків. Ми молилися, і Бог сказав:
«Через рік будете мати дитя на руках!» Цілий рік ми жили мрією. Коли дізнався, що дружина вагітна, готовий був кричати на всю вулицю, я
був щасливий! Що цікаво, дитя народилося 18 липня, а рік виповнювався 3 серпня. Але з певних причин
я забирав дружину з лікарні 5 серпня — тобто Боже слово виконалося
точно. Пам’ятаю, була сильна злива,
я зняв жакета, накрив дитя й біг додому — ніс додому це щастя!
Отже, дітей дає Бог. Це Він відкриває чи закриває утробу. У Біблії
Бог часто карав саме безпліддям.
Будь-яке переривання вагітності —
це вбивство. Лікарі часто лякають
тим, що жінка може померти. Нам
теж якось сказали, що дитя не виживе. Бо в жінки був цукровий діабет,
навіть одного дня під час вагітності піднявся цукор до 27 поділок — і
кома починалася. Після народження
дитини нас перевели в дитячу обласну лікарню, і ми бачили, як дитина
згасає. Кажу: «Ми заберемо її додому». Лікар відповідає: «Я розумію, у
вас 9 дітей, як одне вмре, то байдуже…» Мене як батька це глибоко зачепило. Кажу: «Один мій брат прийшов до лікарні ногами, а назад я йо-

го забирав машиною, бо не міг ходити. Другий брат — через помилку
лікарів сьогодні є інвалідом першої
групи!» — «Давайте не будемо!» —
«Давайте не будемо, але я забираю
свою дитину, щоб її не лікували такі лікарі, як ви. Бо лікар не може такі речі говорити батькові!» Він різко
розпорядився виписати, але вслід
нам сказав: «Ваша дитина говорити
не буде, ходити не буде, у неї буде
синдром Дауна!» Кожне слово — як
ніж по серцю… Я надіявся на Господа, але слова теж робили свою справу... Ми приїхали додому, стали на
молитву. І Бог зробив по-інакшому.
Дружина казала: «Варто було б поїхати тепер до цього лікаря й показати йому дитину». Наші діти починали ходити в рік або пізніше. Ця дівчинка пішла в сім місяців. Стала говорити в півтора року. У три роки
стала запам’ятовувати й декламувати вірші. Я не принижую лікарів, не
кажу, що вони завжди неправі. Але
я знаю, що над усім стоїть Бог!
Наших дітей дав нам Бог і доручив їх виховувати. Ми не можемо їх
спасти, але наша справа — привести їх до Бога, не стати перешкодою.
Я вважаю, що починати виховувати дітей потрібно вже з їхнього за-

чаття. Написано про Єлизавету, що
Іван Хреститель затріпотів у її утробі
при зустрічі з матір’ю Ісуса Христа.
Тобто дитина реагує на те, в якому
оточенні, у якому емоційному стані перебуває мама. Чоловіки, благословляйте майбутнє дитя, моліться
за нього, допомагайте дружині його виносити.
Я був в одній сім’ї, де жінка бідкалася, що чоловік не вділяє уваги
дитяті, не встає до нього вночі… Виявилося, що вона не дозволяла йому до півроку навіть торкнутися дитини, бо він, мовляв, грубий, може
зламати. Питаюся в чоловіка: «Ти хочеш його потримати?» — «Ні, не хочу!» — «Бачу, що хочеш!» Даю йому
на руки — аби ви бачили його очі!
Вони засвітилися. Сльози в мужчини
з’явилися. Кажу жінці: «А тепер він і
встане до цієї дитини, бо він відчув
її!» Матері, не робіть так, запрошуйте чоловіка до участі в догляді за дитиною. Бо це і його дитя, і йому теж
належить піклування з перших днів
життя.
Розкажіть про славу Господню
У Посланні до ефесян написано, що дітей потрібно виховувати
в напоминанні та остереженні Гос-

подньому і не дратувати їх (див.
Еф.6:4). Євреї завжди розказували
дітям про славу Господню — «щоб
знало про це покоління майбутнє»
(Пс.77:3-7). Іноді ми не звертаємо
на це уваги й говоримо при дітях не
про велич Божу, а про різні наклепи, про служителів, про членські зібрання, а потім дивуємося, чого діти не хочуть йти в церкву. Діти все
дуже добре запам’ятовують. То що
вони запам’ятають — розповіді про
Божі діла чи сварки батьків? Ми можемо травмувати наших дітей на
все життя.
Мої діти досі згадують, як я в дитинстві розповідав їм про біблійних героїв — Ісаака, Йосипа, Самсона… Вони плакали, і я з ними плакав.
Сьогодні кажуть: «Навіть те, що самі
читали, не так запам’яталося, як те,
що ви нам читали!» Розкажіть дітям,
як Бог вас проводив, як хрестив Святим Духом, як зціляв, як дарував вам
дружину, чоловіка, навчіть їх молитися, читати Біблію — це буде з ними
на все життя. Матір Мойсея зуміла
прищепити синові любов до свого
народу — і навіть 40 років фараонової школи не змогли це забрати. Так
і ми маємо захистити дітей від світу,
вклавши в їхні серця Боже слово.
Пам’ятаю, якось я приїхав після
кількаденного відрядження, а маленький син був хворий, температура — понад 39. Жінка запитує: «Що
будемо робити?» Кажу: «Може, дай
парацетамол — та й спаде температура…» А старша дочка почула: «Тату, як вас не було, ми молилися — і
Бог уздоровив. А ви кажете таблетку давати!» Мені стало неприємно,
але здаватися не хотілося. Питаю: «А
ти віриш, що Бог зцілить?» — «Так!»
— «Тоді будемо молитися». Ми стали на коліна, і Бог почув їхню молитву, явив милість!
Зберегти своїх дітей
Ми маємо зберегти свої очі та очі
наших дітей від нечистоти: «…не поставлю я перед очима своїми речі
нікчемної» (Пс.100:3). Скільки треба праці, щоб отримати урожай на
полі! Ніхто не сіє ніякого бур'яну, а
він росте. Отак і зло. А сьогодні діти
мають набагато більше спокус, ніж
ми у свій час. Тож навчімо наших дітей смирятися, прощати ворогів, поважати старших, вкладемо в них бі-

блійні принципи. Іноді ми шкодимо
дітям, коли зразу біжимо захищати їх, як хтось образив. Боже слово
вчить нас благословляти ворогів. Як
нашим дітям навчитися благословляти ворогів, якщо ми самі тих ворогів так можемо «благословити»?! Я
не кажу, що не потрібно заступатися,
але й це можна зробити з любов’ю,
а не гнівом.
Буває, батько щось заборонив, а
мама каже: «Тато піде, не буде бачити, тоді…» Мама дозволила, тато
не дізнався… Проходить час, сину
вже 18 років. І вона дорікає чоловіку: «Чого ти його не виховуєш, дивися, що робить!» А той уже не тільки
тата, а й маму навчився обманювати. І батько не має впливу, тому що
матір зруйнувала його авторитет.
Чоловіки теж часом лукавлять. Коли
самі не знають, як вчинити, кажуть:
«Хай мама вирішить». А якщо щось
не так: «Це ти йому дозволила!» Неправильно — відповідальність все
одно на батькові.
Пам’ятаю момент, коли дізнався
про своїх синів (їм було по 15-16 років), що один пробував пиво, а інший — цигарку… Мені стало так неприємно! Перша реакція — думаю:
«Зараз я їм покажу!» Але потім зрозумів: «Ні, тут треба якось інакше…»
Скільки давав порад іншим, а сам
лишився безпорадним перед своїми синами… Я не знав, що робити, і
молився. Вони прийшли, ще не знаючи, чому я їх покликав. Ми сіли на дивані, кажу: «Знаєте, я виховувався в сім’ї, де Бога не знали. Я знаю, що таке п’янки в хаті,
знаю, як це шукати їсти, стояти босим на снігу, в 10-11 років
бути на роботі в колгоспі, а в 13
— навіть на двох. Коли холодно, голодно, важко… Я старався
в житті робити так, щоб мої діти цього не знали. Але коли почув про ваші вчинки, то моє серце роздерлося перед Богом і вами…» Вони стали плакати, просити прощення, признаватися в
інших проступках. Ми стали, обнявшись, плакати всі втрьох, молитися, Бог наповнив Святим Духом. Було таке відчуття, ніби на
небо прийшли. Через деякий час
після цього я ремонтував машину, треба була допомога сина, а
він десь відійшов. Кличу, а його

нема. Заходжу в хату, чую — хтось
плаче. Заглядаю, а він стоїть перед
Богом на колінах і молиться. Це така
приємна мелодія для душі!
Вділяймо належне місце покаранню. Але не тільки караймо, а й
виявляймо любов, увагу, підбадьорення. Проводьмо достатньо часу
з нашими дітьми, налаштовуймо з
ними зв’язок. Привчаймо до чесної
праці, не балуймо надміру. Прищеплюймо Божий страх. І перш за все
— показуймо це все на власному
прикладі! Не біймося, коли неправі,
вибачитися перед дітьми, це не понизить нашого авторитету, а навпаки — чесність і справедливість піднімає авторитет. Був момент, коли покарав сина, а потім виявилося, що це
зробив не він. Я був неправий, кажу:
«Вибач мені!» — «Ага, вам «вибач»,
а боліло-то мені!» — «Невже ти думаєш, що мені не боліло? Ти прощаєш мені?» Він опустив голову, обнялися — так приємно! Я не думаю, що
цим втратив авторитет у його очах.
Вибачаймося один перед одним.
Молімося один за одного в сім’ї, і
Боже благословення буде з нами.
Хочу закінчити словами з Книги Ісуса Навина, 24:15: «А я та дім мій будемо служити Господові». Нехай це
рішення буде в нашому серці.
Василь ПАЛАМАРЧУК,
заступник голови Волинського
об’єднання УЦХВЄ

Iнтерв’ю

Євгенія Паночко:
«Для мене найбільша
романтика —
коли ми вечеряємо
разом…»
Зазвичай із нагоди ювілею ми
беремо інтерв’ю в самого ювіляра. Але цього разу, із огляду на тему номера, вирішили поспілкуватися не з винуватцем торжества, а
з його дружиною. Цей ювіляр —
Михайло Паночко, якому 12 листопада цього року виповнилося
70 років. Від імені всього колективу редакції щиро вітаємо Михайла
Степановича з цим святом! Проте
розмовляємо з Євгенією Ярославівною Паночко.
Вона постає перед нами як турботлива й скромна жінка, дуже
обережна в словах, щоб нічим не
скомпрометувати чоловіка. Але
ця обережність не позбавила її
щирості — і кожне слово Євгенії
Ярославівни про чоловіка сповнене глибокої любові й поваги. У чому ж секрет її щасливого шлюбу?
Спробуємо дізнатися.

— Кожна дівчина якось уявляє
собі свого майбутнього чоловіка.
Яким він поставав у вашій уяві?
— Ми з майбутнім чоловіком виростали у віруючих сім’ях, в одній
церкві, у селі Сулимів, на Львівщині. Ми з дитинства знали один одного. Зібрання відбувалися в домі моїх батьків. Коли була дівчиною, а вийшла заміж не рано, у 25 років, то
постійно молилася: «Господи, я хочу, щоб мій чоловік був служителем». Але уявляла своїм чоловіком
саме Михайла. Правда, він із молоддю не дуже спілкувався, більше часу проводив зі старшими людьми, із
братами. Тому я не мала змоги спілкуватися з ним, але просто молила-

ся, щоби Бог вирішив це питання.
Сама не знаю, чому така мрія була в
мене на серці. На той час він уже чотири роки був пастором, я його дуже соромилася, разом із тим дуже
хотіла, щоб він став моїм чоловіком.
— Які саме риси вам подобалися в Михайлові Степановичу тоді?
— По-перше, він був гарним.
Але разом із тим мене приваблювало те, як він спілкувався з людьми.
Він був дуже приємним у спілкуванні. Він ніколи не пропускав служіння, завжди після роботи провідував
стареньких людей. Я знала про це,
тому що дружила з його молодшою
сестрою.

— Коли та як Михайло Степанович наважився запропонувати вам
одружитися?
— Однієї неділі після закінчення
служіння, коли вже всі порозходилися, Михайло підійшов до мене й
сказав: «Винеси мені грушку на дорогу». У нас була така зимова груша,
яка пізно дозрівала. А це вже було
23 листопада. Коли я винесла грушку, то побачила, що він стоїть сам.
Раніше ми ніколи віч-на-віч не спілкувалися. Оскільки Михайло був
пастором і неодруженим, то він намагався жодним чином не скомпрометувати себе, тому не дозволяв собі таких зустрічей. Він спитав, чи можу я вийти пізніше, бо він хоче мені

щось сказати — і пішов. У мене аж
тьохнуло серце, і я дуже чекала вечора.
Увечері він приїхав на робочому
«бобіку», ми поїхали за село — і він
запитав мене: «Чи ти вийдеш за мене заміж?» Я чекала цього й молилася за це, тому й дала ствердну відповідь. Він сказав, що хотів би, щоб
це відбулося 25 травня.
Але минав уже місяць після цієї
розмови, а Михайло, здавалося, навіть не дивиться в мій бік. Тоді не було телефонів, щоб поговорити, а підійти я не могла, бо знала, що він не
хоче, щоб хтось щось дізнався про
нашу домовленість. Він приходив на
служіння як пастор. Ми стояли разом із молоддю, спілкувалися, але
до цієї розмови ні разу не поверталися. Я стала вже різне додумувати:
«О, все — він передумав!»
Згодом виявилося, що йому
був потрібен час, щоб поговорити з батьками й отримати згоду від
них. Але через місяць він підійшов
до мене й сказав, що наша домовленість у силі — і можна готуватися
до весілля.
— Ви зробили свідомий крок
і стали дружиною служителя. Думаю, що вже тоді ви знали, що до
дружини служителя, до його сім’ї
люди ставлять дуже багато різних
вимог. Як ви справлялися з цим?
— Так, справді, люди багато очікують від дружини пастора, починаючи від господарських питань. Наприклад, приїжджають гості — до
кого йдуть? Звісно, до пастора — і
це все лягає на плечі його дружини.
Також люди пильно стежили за тим,
як ми виховуємо дітей. Вони ставили й до них високі вимоги. Бувало,
дитина десь недобре щось зробить,
то одразу чуєш: «О, то пресвітера
дитина — і таке собі дозволила».
Треба було вчитися спокійно
сприймати це все, щоб нічого зайвого не сказати. Я не могла допомогти чоловікові в служінні, але завжди
намагалася не стати йому перешкодою. Старалася не давати приводу,
щоб про мене щось погане говорили. Старалася ні про кого не говорити нічого поганого поза очі.
Діти не раз казали: «Мамо, чому
ви постійно кажете, що нам не можна того, що роблять інші?» На це я їм

відповідала: «Дітки, ви ж знаєте, що
ваш тато — служитель, на вас дивляться — і діти, і дорослі».
Не можу сказати, що мені було
важко, бо я була на це одразу налаштована. Виходячи заміж, була готова до того, що маю служити чоловікові. І чого б не було у нашому житті
— усе приймала: чоловіка часто не
було вдома, бо вечорами після роботи він провідував старших людей
або тих, які мали певні проблеми. Я
знала, що це його служіння, і благословляла його.
Але мені також пощастило з чоловіком. Ми дев’ятнадцять років
жили з моїми батьками у двох маленьких кімнатах, бо в третій великій проводилося зібрання. І я ніколи
не чула, щоб він сперечався з ними.
Михайло дуже смиренна людина.
Він дуже приємний у спілкуванні.
Різні життєві труднощі й непорозуміння він намагається перевести на
жарт. Бувало, коли мій тато робив
якісь зауваження, то він легко й з
любов’ю сприймав їх.
— А з якими викликами ви стикнулися, коли Михайла Степановича обрали старшим єпископом. Чи
легко було це прийняти?
— То не було легко. Для нас усіх
той день, коли він приїхав із Києва й повідомив про своє обрання,
був дуже важким. Пригадую: то була субота, і всі ми плакали. А в неділю ввечері зі смутком провели тата
в Київ. У перший рік його служіння
на цій посаді я з дітьми жила в селі,
а Михайло Степанович жив у офісі й
через тиждень приїжджав на вихідні додому.
Було важко й тоді, коли він сказав, що забирає нас у Київ. Діти дуже не хотіли їхати з села в столицю.
Наймолодша донька в той час пішла
в другий клас, інші діти — у п’ятий,
десятий і одинадцятий. Найстарша
вже тоді навчалася в біблійному інституті. Коли ми приїхали в Київ, то
спочатку не мали навіть найнеобхіднішого, спали на матрацах на підлозі.
Служіння чоловіка в той час набирало обертів, і поки він відвідував різні церкви по Україні, ми з дітьми адаптувалися до умов столиці.
Я проста сільська жінка. У нас було
багато землі, на якій ми працювали.

Це було звично для мене, хоча й нелегко, а тут довелося звикати до нових умов. Я сама водила дітей на зібрання, у школу. Ми разом звикали
до нових викликів. Усе було для нас
чуже, особливо перші пів року. Діти плакали, не хотіли навіть у школу
йти, бо там стикалися з насмішками.
Одного разу ми йшли на зібрання, і
я собі так подумала: «Я як ота вдова — сама з дітками на маршрутку…
Прийшла на служіння — а тут чужі
люди, усе чуже для нас…» Невдовзі
до нас у гості приїхала одна сестра з
Бердичева. Я приготувала обід, але
вона каже: «Не будемо обідати, поки не помолимося». Ми стали на коліна — і до мене одразу слово (хоча
я нікому нічого не розповідала про
те, що відчувала в серці, тільки сама
собі отак поскаржилася): «Не кажи,
що ти як вдова, бо Я з твоїм чоловіком, коли він виходить і входить».
Тоді не змінилися обставини, змінилося моє ставлення до них. Я стала
по-іншому дивитися на служіння чоловіка, бо усвідомила, що Господь і
з ним — і з нами, коли нам важко й
самотньо.
Особливою втіхою для дітей було те, що після роботи тато приходив додому й проводив із ними час.
Вони разом читали Слово Боже, молилися. Я теж дякувала Богові за ці
вечори, бо відчула, як нам цього не
вистачало, коли ми жили на відстані.
— Що ви назвали б найскладнішим у своєму подружньому житті?
— Дуже хвилювалася, коли дізналася, що чоловіка обрали єпископом. Я його щиро просила: «Якщо
ти займеш цю посаду й виконуватимеш це служіння, я готова поїхати з
тобою, куди потрібно, але пообіцяй
мені, що я ніде й ніколи не буду виступати». Дуже не люблю виходити
на публіку й щось говорити. І він мені дав слово, що цього не буде.
Також дуже важкі розлуки. У мене були старенькі батьки в селі, яких
я доглядала. Поки в дітей були канікули, то ми проводили їх у селі. Також згодом, коли діти підросли, а
батьки потребували особливої підтримки, то я проводила з ними багато часу. Потім моя мама померла,
згодом тато лежав паралізований і
потребував догляду. І от буквально

лише останні два роки я постійно в
Києві разом із чоловіком.
— Пригадайте найприємніший
момент чи моменти у вашому житті, якийсь особливий час, який ви
провели разом.
— Мені здається, що все, що робить чоловік — приємне для мене.
Коли йде на роботу, то завжди хоче,
щоб я його благословила. З роботи
завжди повертається усміхненим.
Часто дарує квіти.
За сорок два роки нашого подружнього життя Михайло не те,
щоб накричав чи образив, він навіть
голосу на мене не підвищив. Він усе
покривав любов’ю й завжди підтримував мене. Не раз я скаржуся йому
на щось, а він каже: «Не переживай,
усе буде добре!» А потім засміється,
обніме мене — і якось легше стає
від того. Тому всі роки свого життя я
можу назвати щасливими. Я не жалію ні про свій вибір, ні про жоден
день, проведений із чоловіком.
— Як проходить ваш день, коли
чоловік удома, вільний від служіння? Чи таких днів не буває у вашому житті?
— Бувають, але рідко. І то в ті дні
щось виривається. Я ніколи не мо-

жу наперед чогось спланувати, бо
знаю, що чоловік постійно в служінні. Навіть вечори він часто проводить, даючи по інтернету коментарі щодо різних питань, багато спілкується з різними служителями. Вихідні в нього бувають дуже рідко, бо
в суботу він або готується до виїзду
в ту чи іншу церкву, або доїжджає
туди.
Одного разу чоловік каже мені:
«Поїдьмо-но сьогодні в сосновий
ліс, бо в мене вихідний». Це так мене потішило, але тут раптом задзвонив телефон… Чоловік змушений
був все відкласти й поїхати до людей, які мали потребу в цьому.
Але знаєте, що для мене найбільш романтичне — коли ми вечеряємо разом із чоловіком. От у будні, коли він повертається з роботи,
ми маємо цей час для спілкування.
Це особливо приємні миті — і більшого я й не чекаю. Я розумію чоловіка, підтримую його вибір, благословляю на служіння. Вважаю, що
кожна жінка, чоловік якої служитель
— щаслива, бо вона впевнена в тому, що він її не образить.
— А які риси ви по-особливому
цінуєте у своєму чоловікові?
— Я ціную його як людину в ці-

Колектив журналу «Благовісник»
вітає Михайла Степановича з 70-літнім ювілеєм!
Бажаємо гарного духовного та фізичного здоров’я, сили та
мудрості у служінні.
Будьте прикладом тверезості та оптимізму у наш непростий та тривожний час.

лому. Уже згадувала про його легкий характер, вміння з жартом вирішувати конфлікти. Також він дуже
щедрий. Зазвичай усю зарплату віддає мені. Я не раз кажу: «Та поклади
собі», а він відповідає: «Ні, ти розпоряджайся, як потрібно». Він має
співчутливе серце, яке бачить тих,
хто потребує, тому дуже любить допомагати іншим людям. І мене заохочує робити це.
— А чи є щось таке, що вас напружувало у вашому чоловікові?
Як справлялися з цим?
— Мені не подобається, що, коли я говорю, він часто мовчить. Я,
бувало, перепитую: «Міша, ти що,
не почув мене?» — «Ні, почув. Просто думаю, що тобі відповісти». Ось
така сповільнена реакція мене іноді
напружує, але з часом якось звикла
до цього. І навчилася навіть не повторювати свого запитання вдруге,
бо розумію, що, напевно, він заклопотаний чимось більш глобальним.
— Що ви вважаєте найціннішим
у побудові тісних стосунків між чоловіком і дружиною?
— Ми, віруючі люди, повинні
знати, коли щось сказати, а коли
стерпіти. Треба бути неегоїстичною,
розуміючи, що не може тобі чоловік віддати всю свою увагу, особливо коли він служитель. Треба благословляти й молитися один за одного.
Дуже важливо знати потреби й
вподобання один одного. От, наприклад, я знаю, що мій чоловік дуже
не любить, коли жінка багато говорить. Тому й навчилася більше мовчати. Правда, от сьогодні, тут із вами, напевно, трохи порушила це
правило (сміється).
Кожна жінка, яка виходить заміж за християнина, а особливо за
служителя, повинна розуміти, що
шлюб — це не лише для того, щоб
легко й щасливо прожити. Треба
жити так, щоби бути приємним та
корисним для інших людей і для Бога. І щоб чоловік, будучи щасливим
біля тебе, міг виконати те, до чого
Бог його покликав.
Розмовляла
Ольга МІЦЕВСЬКА

Біблійні сім’ї

У Біблії ми натрапляємо на розмаїття різних сімей, деякі з яких надихають, а деякі — шокують важкістю своїх уроків. Для багатьох митців
ці історії стали натхненням для написання картин. Хтось вбачав естетику в едемській любові Адама та Єви, хтось в праці Акили та Прискилли, а
хтось у побутових розмовах патріарха Авраама зі своєю дружиною. Дарина Ребро в матеріалі для сайту Християни для України підготувала 7 відомих картин про шлюби з Біблії. Ось дві з них, які зображають новозавітні сім’ї.
Стати частиною Божого плану спасіння — Йосип та Марія
«Народження ж Ісуса Христа
сталося так. Коли Його матір Марію заручено з Йосипом, то перш,
ніж зійшлися вони, виявилося, що
вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, і не бажавши ославити її, хо-

на вагітна! Він вирішує відпустити її
з миром, не піддаючи жорстокому
суду тих часів, як раптом до нього
звертається ангол. Йосип дізнається, що на нього покладена величезна місія — прийняти в сім’ю Самого
Месію! Рік за роком, поки Ісус зростав, Марія та Йосип також зростали
в стосунках одне з одним та важли-

тів тайкома відпустити її. Коли
ж він те подумав, ось з’явивсь йому Ангол Господній у сні, промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся
прийняти Марію, дружину свою,
бо зачате в ній то від Духа Святого. І вона вродить Сина, ти ж даси Йому ймення Ісус» (Мт.1:18-23).
Найвідоміше біблійне подружжя, про яке хоча б раз на рік згадують навіть атеїсти — Йосип та Марія.
Ми можемо уявити картину, як у сонячних променях нового дня столяр
Йосип виготовляє дощечки для свого нового замовника. Хоча його руки
зайняті працею, думки чоловіка раз
по раз переносять його до нареченої
Марії. Богобоязлива та прекрасна,
вона скоро стане його дружиною! І з
нею будь-яка праця стане для нього
геть легка, адже Йосип знатиме для
кого він так важко працює. Аж раптом Марія запрошує його на розмову, і наречений дізнається, що во-

вій місії, яка їх об’єднала набагато
тісніше за людську любов.
Джон Еверетт Мілле (1829-1896)
був англійським живописцем, один
із засновників Братства прерафаелітів (об’єднання англійських художників, незадоволених занепадом
живопису). Його роботам властива

деталізація. Картину Мілле «Христос у батьківському домі» критики
навіть визнали надмірно реалістичною. На ній ми можемо побачити
побутове змалювання родини Йосипа, який разом із дітьми столярує. У
центрі картини — Ісус та Марія. А на
розкритій долоні маленького Месії
вже видно слід від цвяха.
Розділити працю та місію — Акила
та Прискилла
«Вітайте Прискиллу й Акилу,
співробітників моїх у Христі Ісусі,
що голови свої за душу мою клали,
яким не я сам дякую, але й всі Церкви з поган, і їхню домашню Церкву» (Рим.16:3-4).
Коли Павло розпочав свою місіонерську діяльність, він потребував
вірних співробітників. Але знайти
таких було дуже важко, адже слідування за Христом було небезпечним
для власної свободи та життя. Проте є одне подружжя, яке Павло кілька разів згадує у своїх листах, віддаючи їм шану та любов. Це — Акила
та Прискилла. Ми знаємо про цих
двох служителів відносно небагато.
Ми знаємо, що вони, як і Павло, шили намети та служили Ісусу Христу,
несучи Добру Звістку людям навколо. Але що цікаво, Акила та Прискилла згадуються в Біблії завжди разом,
повертаючи нас до Божого задуму
едемського стану — «і стануть вони
одним тілом».
Картини:
«Христос у домі Своїх батьків»
(1850), Джон Еверетт Мілле
«Святий Павло зі святими Акилою та Прискиллою» (ХVII ст.), автор невідомий

Тема номера

Кохання
духовне
й тілесне
Прапор його надо мною —
кохання!
Пісня над піснями 2:3

Двадцять років тому наш журнал присвятив один із номерів цікавій та делікатній темі — «Християнська сім’я». І як
про один із її аспектів ми говорили про високе почуття кохання.
Після виходу журналу до редакції надійшов лист від читача. Анонімний. Але із зазначенням церкви, яку відвідував. Церква велика, кількатисячна. Лист розпочинався розповіддю про невеликий ажіотаж у церкві з приводу цього
номера журналу. Читач пише, що його здивувало те, що багато хто з його знайомих шукали саме цей номер. Це його
зацікавило — і він вирішив також ознайомитися з часописом: що ж там такого пишуть. Тепер уже не пригадую подробиць самого листа, але реакція його автора була несподіваною. Він обурився, вибухнув праведним гнівом через
те, що християнське видання наважилося писати про КОХАННЯ! Його слова були приблизно такі: «До чого вже віруючі дожилися: пишуть про кохання! У християнському журналі разом зі статтями про Бога, спасіння та Голгофу друкують статті про світську любов. Якщо так буде і далі, то завтра
вже й в церкві про кохання говоритимуть…»
Пройшло два десятки років, але актуальність теми не
тільки не зменшилася, але й зросла. І протиставлення любові Божої світському коханню в середовищі віруючих не
зникло. Тому я наважився знову повторити те, про що писав тоді…
А епіграфом узяв фразу з книги, про яку й піде розмова.
Мій коханий для мене, мов китиця мирри: спочиває
між персами в мене!
Яка ти прекрасна, моя ти подруженько, яка ти хороша! Твої очі немов голубині!
Який ти прекрасний, о мій ти коханий, який ти приємний! А ложе нам зелень!
Пiсня над пiснями, 1:13,15,16
Писати про кохання можна безкінечно. Парадокс, який
був, скільки існує людство, і стільки ж буде: кохання править
світом, зводить на трон і скидає з нього, стає причиною неперевершених подвигів і — кровопролитних воєн; кохання,
про яке дискутує майже кожен, хто мав щастя прийти в цей
світ, про яке мусить згадати будь-яка провінційна газетка, —
оце саме кохання ніхто не може пояснити…
Піднімаючи тему кохання, ми не претендуємо на те, що
можемо її повністю розкрити. Ми лише звернемося до однієї з найбільш цікавих і разом з тим найбільш дискусійних
книг Біблії — до Пісні над піснями, бо саме слово «кохання» є стержневим у цій книзі. Уся розповідь, сюжет і головні
персонажі хвилюючої й таємничої історії обертаються навколо одного — кохання. І це надає Пісні ще більшої таємничості. Над цією таємницею билися сотні дослідників Біблії — від юдейських рабинів до сучасних богословів. Знову ж таки, зауважмо, ми не будемо аналізувати сюжет книги. Це давно зробили ті ж самі дослідники Святого Писання.
Ми поговоримо про кохання...
Коли спитати когось із проповідників про книгу Пісня
над піснями, багато хто відчує себе ніяково. Рідко звертаються до неї у проповідях, ще рідше будують на ній саму
проповідь.
До речі, з цією книгою в мене пов'язаний один курйозний випадок. Якось я проповідував на тему кохання на осно-

ві Пісні над піснями. Після зібрання
до мене підходить одна сестра, яка
вже досить давно ходить у церкву, і
каже: «Слухай-но, ти так гарно розповідав про оту книжку. Вона в тебе
є? Я теж хотіла б її почитати...» Виявляється, не всі віруючі знають, що в
Біблії є такий твір…
До книги ставляться так, нібито вона є і разом з тим — ніби її немає. Хіба що закохані, які готуються
до весілля, візьмуть із неї маленьку, ідеологічно виважену цитату
для листівки-запрошення чи лозунгу, щоб прикрасити весільну залу.
А якщо вже ніяк ухилитися від відповіді, то починаються дещо туманні та довгі пояснення про особливо
духовне, алегоричне значення цієї
книги.
Так, алегоричність присутня в
Пісні. Це визнають більшість дослідників. Правда, вони розходяться в думках щодо того, що символізують персонажі книги. У дохристиянський період вважалося, що в цій
поемі розкриті взаємостосунки Господа та народу ізраїльського або навіть усього людства. Християнське
трактування акцентує увагу на Ісусі Христі, Який полюбив Свою наречену — Церкву. Таке пояснення не
безпідставне, воно підтверджується
багатьма місцями Нового Заповіту,
де прямо йдеться про Христа як Нареченого й Церкву як наречену, про
весілля Агнця.
Але яким би духовним не був
внутрішній зміст цієї книги, ніяк не
можна обійти саме кохання...
Не буде особливим секретом,
коли скажемо, що на тему кохання
в багатьох християнських колах накладено негласне табу. Хтось намагається не піднімати її, хтось відверто стверджує, що кохання — від диявола, а отже, будь-які розмови про
це — диявольські. Навіть на християнських весіллях служителі, які вінчають молодих, більше говорять
про духовне значення цієї події, про
обов’язки та права претендентів на
чоловіка та жінку. А от кохання... Тут
краще відмовчатися.
Що ж, причини для таких поглядів є. Варто лише розгорнути будьяку газету чи журнал, ввімкнути
будь-який канал телебачення чи інтернет. «Кохання» нахабно дивиться на нас очима оголених дівиць,

розповідями про «шалену любов»
із чужим чоловіком чи чужою жінкою, або навіть із кількома. А останнім часом додається ще й одностатеве кохання. Диявол вдало замаскував те, що Слово Боже відверто називає гріхом перелюбу, блуду,
статевих збочень, хтивості, високим
словом «кохання». Так, саме високим.
Словник української мови так пояснює цей термін: кохання — почуття глибокої сердечної прихильності
до особи іншої статі. Взагалі, українська мова настільки багата й витончена, що виділяє із загального поняття «любов» особливе почуття,
якому дає назву «кохання».
Кохання. Воно приходить несподівано та владно. Воно все перевертає в душі й в самому житті. Воно кличе на подвиги. Воно окрилює,
наповнює душу особливим щемом
та незнайомими раніше почуттями. Закохані не впізнають самих себе. Їм здається, що на світі вони лише двоє...
Почекай, скажете ви, але ж ми
ведемо мову про духовну книгу Біблії на сторінках духовного видання. Так, бо кохання за своєю суттю
— глибоко духовна річ. І підтвердження цьому — Пісня над піснями.
У Слові Божому широко використовується алегорія — мова
притч. Від старозавітних пророків
до Об’явлення Івана Богослова дуже багато духовних істин подається
на прикладі чогось. Беручи за основу щось земне, зрозуміле слухачеві,
пророк чи проповідник переносить
це на духовну площину. Алегорію
широко використовував Христос:
«Царство Боже подібне...» Зрозуміло, що, говорячи про негативні прояви в духовному світі, їх намагаються пояснити негативними прикладами із земного життя. Блудний син,
прощений боржник, що не простив
своєму боржникові, злі виноградарі
— це негативні приклади як у конкретній життєвій ситуації, так і в алегоричному, духовному розумінні.
Гірчичне зерно, світло, яке горить
усім у домі, дім, побудований на камені, — приклади позитивні й символізують позитивне в духовному
житті.
Біблія каже, що подружнє життя
уособлює стосунки Христа та Церк-

ви. «Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про Церкву!» (Еф.
5:32). Виходячи з цього, ми маємо
повне право стверджувати, що подружнє життя за своєю суттю є чимось високим та святим, бо інакше
воно не може бути відображенням
святих та високих стосунків Христа та Його Нареченої. Як і не може
бути чимось брудним та образливим кохання Пісні над піснями. Якщо ця книга — алегоричне відображення великої, понад людське розуміння любові Божої чи то до народу ізраїльського, чи до Церкви, то ті
образи, які використовує автор Пісні, не можуть бути негативними. Ми
можемо не помічати деяких надто
відвертих висловлювань персонажів згаданої книги, бо вони здаються нам надто земними, «плотськими» чи навіть гріховними: «Два перса твої мов ті двоє близнят молодих
у газелі, що випасуються між лілеями...» (4:5), «Лоно твоє — сад гранатових яблук з плодом досконалим,
кипри із нардами...» (4:13), «Уста
його солодощі, і він увесь пожадання... Оце мій коханий, й оце мій дружок, дочки єрусалимські!» (5:16),
«Ліва рука його під головою моєю,
правиця ж його пригортає мене!..»
(8:3).
Відверто? Так, надто відверто!
Автор не соромиться описувати солодощі кохання, вважаючи їх чистими та прекрасними, настільки прекрасними, що вони можуть бути відображенням любові Божої. Зрозуміло, не завжди доречно цитувати
такі вірші з-за кафедри, для цього є
відповідні ситуації. Як, скажімо, молодіжні бесіди. На жаль, вони часто носять настільки «духовний» характер, що молодь просто не знає,
як практично в житті застосувати ті
істини. Здебільшого, розмови з молоддю повчальні й наповнені заборонами: ось цього робити не можна, це гріх, за це буде покарання,
ось так не можна поводитися, того не можна чіпати. Але... Але приходить кохання — і молода людина розгублюється: і згрішити боїться, і як спрямувати в правильне русло своє кохання не знає. Так, гріх
реальний, і потрібно вчити молодь
втікати від нього. Але й кохання теж
реальне. Хто розповість про нього
молодій людині? У батьків запитати

соромно, у церкві про це не прийнято говорити. От і доводиться черпати знання з того, що пропонує світ
чи такі ж «обізнані» однолітки. А у
світі (і, на жаль, серед деяких віруючих) кохання перш за все асоціюється із сексом. Часто доводиться читати в пресі такі задушевні, сентиментальні історії про «високе» кохання,
написані такою поетичною мовою,
що аж плакати хочеться. От тільки,
як правило, це кохання або починається з ліжка, або закінчується ним.
Так сприймає кохання світ. Але не
так його показує Біблія.
У Слові Божому знайдемо чимало історій про щире непідробне й
відверте кохання. Ми маємо в кого
вчитися. І обов’язок служителів —
навчити молодих людей коханню.
Звучить шокуюче, але саме так —
навчити кохати, навчити відповідати на кохання. Ми можемо говорити про повагу в шлюбі, учити одружених допомагати один одному,
розподіляти між ними обов’язки,
когось ставити вище, когось нижче,
але все це без кохання — ілюзія. Ми
багато можемо говорити про любов
до дружини як до сестри «в Господі», як до «співспадкоємиці благодаті життя», а забуваємо, що перш
за все потрібно її кохати. А дружині
— відповідати взаємністю на кохання. І цінувати цим почуттям, берегти

його. Бо саме Бог створив та освятив
людське кохання й підніс його на такий щабель, що не соромиться взяти за взірець Свого вічного кохання
до всього роду людського.
Чи варто вчити подружні пари
усіх подробиць кохання, особливо її
складовій частині — інтимно-сексуальній? З одного боку, це дуже особисте місце, у яке мають право входити лише троє: дружина, чоловік і
Бог. Але, з другого боку, сексуальні
стосунки — невід’ємна частина чистого подружнього кохання, вони
обов’язково повинні бути присутні
в шлюбі, приносити насолоду обом
партнерам — і не завжди подружні
пари знають, як правильно будувати ці стосунки. Іноді треба говорити
прямо та відверто, називаючи речі своїми іменами. Але головне завдання служителів — навчити тих,
хто одружився або в майбутньому
бажає це зробити, шанобливому
ставленню до самого кохання, підняти його на рівень високих почуттів
і пояснити, що саме з кохання розпочинаються всі майбутні подружні
чесноти. Завдання служителів — донести до молодих людей думку, що
оті прості земні почуття, які зародилися в їхньому серці, із часом переростуть або у велике кохання, у глибоку свідому подружню любов, або
в гріховну пристрасть.

Не буде помилкою, коли скажемо, що в багатьох сім’ях щирих
християн, які намагаються жити
«правильно» в шлюбі, не порушуючи біблійних вказівок, сам шлюб нещасливий лише тому, що там немає
простого кохання. Немає отих високих людських почуттів, від яких і сон
втікає, і крила виростають. Є лише
подружній обов’язок. Є якесь почуття вини, коли пригортаєш дружину
чи говориш їй слова про кохання —
і ніби боїшся, що хтось може застати тебе за таким «не духовним» заняттям...
Звичайно, було б наївно шукати в
отих деталях кохання, про які читаємо в Пісні над піснями, якийсь особливий духовний зміст. Цю книгу
потрібно сприймати як цілісну оду
коханню, як приклад того, що є на
землі почуття, через які ми можемо хоча б частково зрозуміти любов
Творця. Того, Хто полюбив нас «до
смерті і смерті хресної». І цінувати тими почуттями. Берегти їх, примножувати — і не соромитися.

ДРУЖБА У ВІЧНОСТІ

йти потрібні слова… Усе, що лишається — співчуття, щира молитва
про Божу втіху й нагадування, у першу чергу самому собі, здавалося б,
очевидних істин: земне життя дуже
крихке й коротке, і нам слід цінувати кожну мить поруч із близькими.
Коли ж приходить смерть, важливо
розуміти — гине лише тіло, а сама
людина продовжує життя. Просто в
новому вимірі.
Якщо наші рідні були з Господом
на цьому боці вічності, вони будуть
із Ним — на іншому. Тому, якою б
важкою не була розлука, ми не кажемо їм: «Прощавай!», а говоримо
лише: «До побачення!» Адже одного дня знову зустрінемося.
А поки ми ще тут, дякуймо Богові за той короткий період, який ми
пройшли з ними пліч-о-пліч, і жити
так, щоб гідно завершити свій власний шлях.

Недавно я отримав просте, але
потрібне мені відкриття. Біблія каже
нам, що на Небі люди вже не женяться й не виходять заміж. Тобто там
вже не існуватиме шлюбу в нашому
земному розумінні (Мр.12:25). Разом із тим, я ніколи не звертав уваги на інше: теперішні сімейні зв’язки
таки зникнуть, а от дружба все-таки
залишиться (Лк.16:9). Тож доки є
час, слід вкладати саме в неї й бути один одному не лише чоловіками
чи дружинами, батьками чи дітьми,
а воістину спорідненими душами.
Бо в підсумку це не лише змінить
наші стосунки тут, але й перейде з
нами у вічність...
Туди, де «більше не буде смерті,
ні страждань, ні голосіння, ні болю,
— вже більше не буде...» (Об.21:34). «Тому потішайте одне одного цими словами» (1Сол.4:18).
Микола САВЧУК

За кілька днів мені довелося
стикнутися з двома надзвичайно
складними й болючими ситуаціями. Спершу на бесіду прийшла жінка, яка півроку тому поховала чоловіка — у цьому місяці в них мало виповнитися 50 років спільного життя,
при чому справді щасливого. Тепер
все навколо нагадує про цю втрату: ось висить прибита ним поличка,
ось тут він любив сидіти — і так далі. Так, як раніше, вже ніколи не буде — доводиться звикати жити поновому.
Ну, а наступного ранку — шокуюча звістка про трагічну загибель
молодого хлопця. Якраз у цей час
минулого літа я проводив для нього та його нареченої вінчання, і ось
довелося відвідати похорон… У такі моменти майже неможливо зна-

«Нехай він цілує мене поцілунками уст своїх, бо ліпші кохання
твої від вина!.. Води великі не зможуть згасити кохання, ані ріки
його не заллють!..» (Пісн.8:7)
Юрій ВАВРИНЮК

Кохати з
насолодою
Мої тато й мама закохалися одне в одного, коли були в 5 класі. 10 років тривали їхні стосунки, аж
поки вони одружилися. Здавалося, якщо був такий
серйозний випробувальний термін, то вони мали
б жити щасливо й благополучно. Але, на жаль, не
складалося. Батько працював шофером в АТП, їздив на Колхіді. Часто полюбляв випивати — з приводу й без. Мама розповідала, як іноді його непритомним привозили додому… Чи любив він маму? Без сумніву. Чи любила мама його? Так. Чому
ж так стається, що люди, які люблять один одного, роблять так боляче один одному? Не знаю, чи
довго би вони прожили разом, але у віці 24 роки
батько загинув в автомобільній аварії. Мені було 2
роки. Мама не раз, навіть після того, як вдруге вийшла заміж, із ностальгією згадувала першого чоловіка.
Формула любові
Що ж таке справжня любов?
Стільки про неї віршів, пісень, фільмів… Здавалося б — найбільш бажане почуття, яке окриляє, робить дійсно щасливим. І одночасно поруч із
коханням — часто біль і сльози… Що
ж таке любов непідробна? Якось це
запитання поставили дітям. Мені дуже сподобалося, як по-дорослому
відповіла одна дитина: «Любов —
це коли бабуся й дідусь, незважаючи на те, що так довго знають один
одного, усе одно дружать і тримаються за руки». Як було б чудово, якби про нас так колись сказали наші
онуки!
Щоб відповісти на це споконвічне запитання, звернемося до першоджерела: «Бог же показує Свою
до нас любов тим, що Христос умер
за нас, коли ми ще були грішниками» (Рим.5:8). Здавалося б: що цей
богословський текст має спільного
з сімейним життям? Річ у тім, що на
Голгофі був виявлений еталон Любові. Якось, вдивляючись у цей вірш,
намагаючись зрозуміти принцип,
справедливий для усіх сфер життя,

а не тільки для стосунків із Богом, я
подумав: можливо, любити — це давати людині те, чого вона найбільше
потребує, тоді, коли вона найменше на це заслуговує. Бог дав людині
те, чого вона найбільше потребувала — Ісуса Христа. Ми збагнемо це
повною мірою тільки після смерті.
Бо найбільшою проблемою людини був гріх, що розділяв її з Богом. І
з точки зору вічності це був найбільший дар. Але коли Бог це зробив?
Коли «ми були ще грішниками» —
тобто коли ми найменше на це заслуговували. Ось вона — формула
любові.
Отже, скажу вам, чоловіки: любити дружину — це дарувати їй те, чого вона найбільше потребує. А тепер
завдання: спробуйте назвати най-

важливіші, фундаментальні потреби вашої дружини. Що це буде? Гроші, гроші, гроші?.. Але ви не можете любити дружину повною мірою,
якщо не знаєте її глибинних потреб!
Дружини, любити чоловіка — це давати йому те, чого він найбільше потребує. Чого потребує ваш чоловік?
Їсти, їсти, їсти?.. У тому-то й справа,
що ми часто не знаємо потреб один
одного. Тож я назву п’ять головних
потреб вашої дружини та п’ять головних потреб вашого чоловіка. І це
дасть ясніше розуміння, що значить
— любити по-справжньому.
Дві нервові системи
Але спочатку поговоримо про
відмінності між чоловіками та жінками. По-перше, вони відрізняють-

ся анатомічно та фізіологічно. У чоловіків — довгі ноги, короткий тулуб,
вузьке обличчя, у жінок — короткі
ноги, довгий тулуб, широке обличчя.
У чоловіків — більші легені, у жінок
— більші нирки, печінка, шлунок і
щитовидна залоза. У чоловіків — тунельний зір, периферійний зір краще розвинутий у жінок. Ось чому, коли вона просить взяти щось у холодильнику, він відкриває й каже: «Його тут немає!» Крім того, у чоловіків
тунельний слух. Якщо чоловік щось
дивиться чи говорить по телефону,
а в цей момент ви його гукнули, він
може навіть сказати «Добре», але це
не означає, що він почув. Крім того,
у жінок краще розвинутий нюх, вони краще відчувають відтінки кольорів. У жінок тонша й менш еластична
шкіра, тому вони старіють раніше. У
чоловіків м’язи займають 40% тіла, у
жінок — лише 23%…
По-друге, вони відрізняются пси
хологічно. У чоловіків більше роз
винуте логічне й абстрактне мислення, у жінок — інтуїція. Двічі в житті
я не прислухався до цього відчуття
моєї дружини — і попав на гроші. Ніколи не майте справу з людьми, про
яких ваша жінка каже: «Щось тут не
так». Чоловіки знаходять себе в покликанні, жінки — у близьких стосунках. Чоловіки в стресі здебільшого мовчать, жінки — безперестанку говорять. Причому така реакція
один одного дратує обидві сторони. Чоловіки схильні виражати ворожість фізично, жінки — вербально.
Часто говорять про неприпустимість
застосування чоловіком фізичної сили щодо жінки. Але фізично виражена ворожість чоловіка й вербально
виражена ворожість жінки — абсолютно однакове зло. Просто форми
різні. Не менш страшний і цинічний
удар можна завдати словом. Тільки
чомусь одне вважається неприпустимим, а друге — нормальним. Ще
чоловіки більше схильні до конкуренції, а жінки — до співпраці.
По-третє, вони відрізняються сексуально. Сексуальний потяг у чоловіка сталий. Результати дослідження
серед 16-річних юнаків: вони думають про секс через кожні 20 секунд.
Коли я озвучив це в одній студентській аудиторії, один із хлопців крикнув: «Неправда! Кожні 15 секунд!»
Інтимне життя для чоловіка неймо-

вірно важливе. У жінок статевий потяг залежить від менструального циклу. Чесно кажучи, їм хочеться всього кілька разів на місяць. Чоловіки,
ви уявляєте? Саме тут починаються
серйозні виклики. Чоловіки збуджуються через погляд, вони сканують
світ перш за все очима. Але це й велика пастка: 70% користувачів пор
носайтів — саме чоловіки. Це одна
з найбільших епідемій ХХІ ст. Найкращі модельєри у світі — чоловіки.
І вони диктують жінкам, у що їм одягатися, виходячи зі свого чоловічого погляду. Тому наскільки мудрими
мають бути жінки й дівчата, підбираючи собі гардероб! Жінки у свою
чергу збуджуються через дотик та
слух — це важлива деталь. Ніжність
чоловіка в словах, жестах відіграє
для них велику роль. У чоловіків —
швидка підготовка до статевих стосунків, у них один простий тумблер:
«вкл/викл». У жінок — тривала підготовка, у них незліченна кількість
тумблерів і коліщаток, усе набагато
складніше. Це мистецтво, це наука!
Але саме тут якраз найбільше проявляється чоловічий егоїзм — ми
швидко отримуємо своє й засинаємо. А дружина часто відчуває себе
використаною, емоційно спустошеною. Але інтимне задоволення подароване не тільки чоловіку — жінки теж мають відчувати радість. От
тільки статистика говорить: щонайменше половина жінок оргазму не
переживає. Один пастор сказав золоті слова: «У справжнього чоловіка першою засинає дружина!» Двоє
стануть одним тілом — це Божа заповідь, яка має регулювати взаємовідносини.
Отже, чоловік і жінка створені
Богом по-різному. Тож якщо ми такі різні — фізіологічно, психологічно,
сексуально — то й потреби в нас різні. І «любити один одного» ми розуміємо по-різному. Але розуміти любов по-своєму — це неправильно.
Ось чому треба вдивитися в потреби іншого, щоб збагнути, що значить
його любити.
Про що думає чоловік?
Отже, поговоримо про п’ять ключових потреб чоловіка.
І перша з них — сексуальне задоволення. В Америці проводили опитування: три джерела задоволення

— їжу, сон, секс — попросили поставити в порядку пріоритетності. Жінки вибрали — сон, їжа, сон. Чоловіки — секс, їжа, секс. Дружини, виявляється, що одним із найбільших
проявів вашої любові до чоловіка є
задоволення його інтимного потягу.
А ваша ініціатива — бальзам на його душу! Йому це необхідно, його це
окриляє, додає впевненості в собі, у
своїй значимості та важливості. Це
прояв його людської сутності, а не
тваринної природи.
Без сумніву, гріх приніс негативні зміни і в сферу інтимності. Тому
чимало чоловіків думають про це
значно більше, ніж потрібно, і можуть виправдовувати себе своєю гіперсексуальністю. Попри це Бог задумав, що чоловік має законне право на інтимне задоволення зі своєю
дружиною. І коли він, чекаючи взаємності, чує від неї «Ні!», то це те саме, що набрати швидкості на автомобілі — і вдаритися в стіну. У чоловіків теж є певний цикл — оновлення сперматозоїдів відбувається за
48-72 години. І це говорить про певну регулярність його потреби. Звучить страшно для жінки, яка половину життя проводить взагалі поза цією потребою. Але любити чоловіка
— це давати йому те, чого він найбільше потребує, і тоді, коли найменше заслуговує!
Друга потреба — повага. Зокрема — підтримка його інтересів, захоплень, діяльності. Бог створив Адамові Єву як помічницю. Для нього
важлива її причетність до його роботи, служіння. Жінка повинна розуміти, що для нього значить його
покликання. Часто вона не вникає в
його заняття, думаючи, що головна її
справа — дім, діти… Але чоловік стикається з багатьма викликами, і саме
жінка може дуже вчасно дати важливу мудру пораду, надихнути, підтримати. Тому її позиція має бути такою: «Як я можу йому допомогти?»
Третє, чого чоловік потребує від
своєї дружини — її привабливості.
Дружини, згадайте, коли ви більше
часу проводите перед дзеркалом?
Перед тим, як вийти кудись у люди
— на роботу, на ринок, у магазин, у
церкву, до друзів… Що за несправедливість? Для кого ви хочете бути красивими? Нагадую, що найважливіша
людина живе з вами в одному домі!

Поруч із вами той, для кого ви маєте бути красунею. Ви його королева!
Але, на жаль, жінки вдома часто виглядають так, як кухонний комбайн
після довгого вжитку. Мова не про
щось надзвичайне, просто про правильні пріоритети. Він — головний
для вас. Для мене було відкриттям,
коли я дізнався, що більшість жінок
хочуть красиво виглядати, щоб вразити — знаєте кого? — своїх подруг!
Навіть не інших чоловіків. Але це гріх
— забути, що це належить перш за
все вашому чоловіку.
Четверта потреба — затишок та
комфорт у домі. Напевно, саме чоловік придумав афоризм: «Мій дім
— моя фортеця». Дружини, чоловік повертається додому після роботи, служіння, зустрічей, відрядження
— як поранений солдат. Життя — це
бій, часто нерівний… І знаєте, кого
він хоче бачити вдома? Медсестру,
яка перев’яже його рани. Як тільки
він переступив поріг, не спішіть виливати на нього все, що зробили ваші діти, що наговорила його мама чи
тато, скільки ви заборгували за світло й газ… Дайте йому віддихатися
в спокої, вкладіть на диван, полийте бальзамом своєї уваги й турботи.
Чоловіки ж такі слабенькі насправді.
П’ята потреба — похвала. Для
нього це як бензин у бензобаку:
скільки заллєш — стільки й проїдеш.
У більшості чоловіків — лампочка
постійно червона… Похвалою жінка
надихає чоловіка, вона — його муза.
У нього теж іноді опускаються руки,
він не знає, як діяти, до кого звертатися, хоч, може, і вигляду не подає.
Але якщо жінка вірить у нього — це
його підіймає. Часто жінки зовсім інші слова говорять: «руки не з того
місця ростуть», «толку від нього немає»… А от похвалити — це якось не
в нашій українській традиції. Для мене особливий приклад — стосунки
між церквою й Христом, що є прообразом стосунків чоловіка й дружини. Церква прославляє Христа! Чуєте, дружини? Церква звеличує Його,
захоплюється Ним! Мені з цим дуже
пощастило, Бог дав дружину, яка вірить у мене більше, ніж я сам.
Чого хоче жінка?
Більшість жінок своєю потребою
номер один називають ніжність. Думаю, саме тому апостол Петро про-

сить чоловіків поводитися з жінками
так, як із тонким крихким посудом —
він справді мав відкриття від Святого Духа. Уявіть собі, чоловіки, що ви
власники китайської вази вартістю 2
млн доларів. Дарма, що їй уже 6 тис.
років — опустимо цю деталь… Як ви
ставилися б до цієї вази? Як дозволяли б іншим до неї ставитися? Чи були б обережні, витираючи з неї пил?
І тут не йдеться про ніжність тільки
перед інтимною близькістю. Категорично ні! Будьте ніжними в усьому
й завжди. Ніжність має пронизувати
всю атмосферу взаємостосунків. Не
будьте грубими в словах і дотиках.
Дихайте ніжністю, дивіться з ніжніс-

тю. Так само, як чоловіки хочуть інтиму, так жінки хочуть романтики.
Я був вражений, коли дізнався з одної книги, що, виявляється, для жінки одна квіточка на тиждень значить
набагато більше, ніж великий дорогий букет раз на півроку. Якось поверталися додому з меншим сином
— і зайшли в магазин за квітами. Готуючи букет, продавщиці запитують:
«Що, день народження?» — «Ні!» —
«Річниця?» — «Ні!» — «Ага! Провинилися?» — «Ні!» — «Просто так?!»
Весь алгоритм зруйнувався… Кажу:
«Розумієте, ми вже 20 років у шлюбі, переживали різні часи, не завжди
було так добре, як зараз. А по-друге,

Дружині
Почуття мої не для афіші.
Особистим зловживать не треба.
В моїм серці є окрема ніша —
І вона відкрита лиш для тебе.
Наші серця — не стара комора.
Там нема дверей, замків немає.
Сонце світить чи на небі зорі —
Від тебе любові не сховаю.
Заховаю біль, невдачу, втому,
Горе, смуток (настрою немає),
Та коли приходжу я додому,
Від тебе любові не сховаю.
У молитві дякував я Богу,
Що тебе в своїй я долі маю.
Я іду до рідного порогу,
Від тебе любові не сховаю.
Будуть ще в житті випробування.
Після літа осінь прийде, знаю:
Чи смеркання будуть, чи світання —
Від тебе любові не сховаю.
Володимир САД

у мене три сини — і я хочу прищепити їм правильне розуміння». Знаєте,
яким було її останнє запитання продавщиці? «Ви віруючий?!»
Друга ключова потреба жінки як
фарфорової вази, як лагідної квітки
— спілкування. Відомо, що жінки говорять вдвічі більше за чоловіків. А
чоловіки говорять здебільшого на
роботі, тому вдома їх вистачає тільки на «ага», «угу». Але для дружини
це надзвичайно важливо. Свого часу Алла натякнула мені: «Ти не міг би
розмовляти зі мною не заголовками, а оповіданнями?» Жінка хоче говорити й при цьому бачити ваші очі,
занурення в бесіду, а не так, коли ви
ніби слухаєте, але насправді стурбовані іншими справами. Причому для
жінки важливі деталі. Коли я зрозумів це, то мусив зробити зусилля
над собою, але воно того варте. Тепер кожного разу, як повертаюся з
відрядження, то сам ініціюю розмову: де я був, чим їхав, де ночував, які
були штори, меблі, посуд, чим мене
годували. Ви не уявляєте — дружини розквітають від такого. Я не розумію чому, але це факт.
Третє — повна відкритість, відвертість і чесність у стосунках. Завдяки інтуїції жінка іноді без жодних зовнішніх факторів чи проявів відчуває
стан чоловіка. І коли він щось приховує, має якісь таємниці — це може дуже ранити її серце. Обман руйнує довіру. Рівень чесності чоловіка
навіть впливає на рівень задоволення дружини в інтимному житті. Існує
п’ять рівнів стосунків: тільки вітання,
сухе обговорення, дискусія позицій,
емоційне співпереживання й повна
відкритість. Важливо прагнути хоча б до четвертого рівня — коли він
говорить їй про власні почуття й готовий почути її. Не просто зрозуміти
її думку, а виявити емпатію — ніби
приєднатися до нервової системи
дружини й відчути саме те, що відчуває вона, побачити світ її очима,
залізти в її шкіру.
Четверте — фінансове забезпечення. Це неймовірно важливо для
жінки. І цей обов’язок в першу чергу — на плечах чоловіка. Це не означає, що дружина не може працювати й реалізовувати себе у своїх талантах. Але все-таки головна відповідальність за достаток на чоловіку.
Ми часто буваємо ліниві, несміли-

ві, нездатні вчитися, ховаємося за
спини жінок. Будьмо мужніми, якщо щось не склалося, шукаймо нові можливості, у хорошому розумінні будьмо здатними на ризик. Важливо, щоб дружина в нас бачила посвяту сім’ї, що ми докладаємо всіх
зусиль. Вона завжди буде поважати
такого чоловіка.
П’яте, чого жінка дуже потребує
від чоловіка — його відданості сім’ї
та дітям. Тобто для неї важливо бачити, що для нього сім’я — пріоритет номер один. Це може бути серйозним викликом.
Я був на конференції в Києві, на
якій виступав Джош Мак-Дауелл. І
йому поставили відвічне запитання:
що важливіше — служіння чи сім’я?
Письменник, не задумуючись, відповів: «Я вважаю, що на першому місці для чоловіка-християнина
має бути служіння. Але найважливіше служіння для чоловіка-християнина — сім’я!» Українські чоловіки
можуть надміру бути віддані риболовлі, вставати о третій годині ночі,
їхати кілька десятків кілометрів, по
груди лізти в холодну воду… А спробуй попросити його вночі до дитини
встати, замінити підгузок чи кашку
розігріти!
Для мене святе правило — присвятити один день тижня суто сім’ї.
Більше ні для кого — ніяких дзвінків, інших справ… Іноді буває важко
відмовити на заманливі пропозиції
друзів. Але є щось важливіше!
Любити не можна використати
Чоловіки, поспілкуйтеся сьогодні
зі своїми дружинами. Дружини, поспілкуйтеся з чоловіками. Вдивіться в згадані потреби й поставте собі кілька запитань. По-перше, у якій
із п’яти потреб ви найбільше задоволені? Подякуйте за це один одному. По-друге, у якій із потреб ви віддаєте найменше любові? Знайдіть
у собі мужність чесно признатися,
будьте відвертими й самокритичними, попросіть вибачення. По-третє, у
якій із потреб ви відчуваєте особливий голод? Дуже обережно — натякніть, попросіть, не вимагаючи.
Я не раз чую, як плаче українська
жінка: «Я ж йому наварила, нашкварила, напарила, будинок прибрала…
Чого йому ще не вистачає?» Або ж
співають гірку пісню чоловіки: «Та я

по 10-12 годин працюю, сім’ї не бачу
— усе заради неї, щоб усе мала. Чого їй ще не вистачає?» А це точно те,
чого найбільше потребує ваша друга половина? Ви взагалі її запитували, що для неї головне? Можливо,
ви думали, що любите його чи її, але
«любили» так, як самі собі розуміли,
а не справжньою любов’ю? Можливо, у вашій любові не було достатньо
жертовності? Можливо, ви не давали того, чого найбільше потребує
ваш партнер саме тоді, коли він цього найменше заслуговує?
«Любити не можна використати»
— це фраза за аналогією до «Стратити не можна помилувати». Кома
тут має доленосне значення. «Любити, не можна використати» — і
сім’я отримала батька, матір отримала сина… «Любити не можна, використати» — і раптом крах прийшов у сім’ю. Ми живемо у світі, де
використовувати легше… У кожному
з нас живе бажання отримувати, мати. І саме воно отруює наші стосунки. Більшість із нас одружувалися й
виходили заміж із метою бути щасливими. І вже на самому початку
робили помилку, зосереджуючись
на власних потребах, а не потребах
партнера. Кожен хоче мати друзів,
але не кожен хоче бути другом для
інших. Сьогодні кажуть: «хочу дитину», замість «хочу бути матір’ю»,
«хочу одружитися» замість «хочу
стати чоловіком». За цими тонкощами мови ховається позиція людини:
«я для когось» чи «хтось для мене».
Споживачу завжди мало того, що він
має. Не маючи власної суті, він задовольняється тим, чим володіє. А любити — це віддавати. Тож ставте кому в правильному місці!
Кохайте з насолодою — так, щоб
цей едем (в буквальному перекладі
«насолода») відчувався в сім’ї, скільки б років ви не прожили. Еталон цієї любові — Христос. Тому Він дуже
потрібен вашій сім’ї — як Взірець,
як Наставник, як Друг, як Пастир, як
Учитель. Як Той, Хто відкриває розум
для усвідомлення, що значить «любити». Тож любімо один одного, як і
Христос полюбив нас!
За матеріалами лекцій
Станіслава ГРУНТКОВСЬКОГО

Як зберегти романтику
в шлюбі?
Полум’я романтики
За визначенням Вікіпедії, романтика — це світовідчуття, у якому провідну роль відіграють ліричні та драматичні емоції, мрії, ідеали й душевний підйом. Романтичний погляд протиставляється погляду раціональному, прагматичному. Романтика виникає у виняткових обставинах, коли вплив зовнішнього світу у
свідомості людей нівелюється, а на перший план виходять їхні стосунки, потяг один до одного. Як правило, це відбувається у відокремленій інтимній обстановці.
Бог і Біблія закликають, щоб у наших сім’ях горіло
полум’я романтики. Мова не про відірваність від реальності. Навпаки — щоденне реальне життя має бути
пронизане романтикою. Я б сказав, що це — неодмінний емоційний складник сім’ї. Для чого запалювати
свічки, ставити у вазу квіти, пригашати світло? Усе це
створює певну атмосферу, настрій.
Романтика складається з трьох основних блоків.
Основою романтики є духовна й світоглядна єдність
чоловіка й дружини, інтелектуальна єдність щодо поглядів на ключові речі. Уже на цій основі будується
друга сходинка — емоційна єдність подружжя. І третя сходинка, те, чим має закінчуватися романтика —
це тілесна єдність.
Найчастіше, коли люди говорять про романтику,
вони мають на увазі власне емоційний стан, іноді —
інтимні стосунки. Але дуже часто забувають про фундамент, на якому все базується. Якщо є порядок в духовно-інтелектуальній площині, то він буде й на вищих щаблях. Тому я хотів би, щоб ми проаналізували
нашу єдність у сім’ях щодо цих трьох складників.
Духовна єдність
Духовна єдність — це однакове ставлення подружжя до базових принципів життя. Коли Бог створив
Адама, Він привів до нього звірів, щоб той дав їм імена. І написано, що він не знайшов того, хто був би подібний до нього. Він усвідомив себе самотнім. І тоді
Бог наслав на Адама сон, узяв ребро й створив Єву —
кість від костей, тіло від тіла. Ту, яка була подібна до
нього. Тож чоловік і дружина мають бути подібними,
єдиними — це важливий принцип.
Сьогодні, консультуючи молодих людей, які хочуть
одружитися, я в першу чергу наводжу їм цей приклад.
І кажу: «Якщо ти хочеш знайти відповідну собі половинку, спочатку маєш зрозуміти, якою половинкою є
ти. І тоді шукай подібну. Ти маєш усвідомлювати, які в
тебе життєві цінності, який у тебе світогляд, що ти хочеш досягнути…»

Іноді, дивлячись на подружні пари, я бачу, що поодружувалися невідповідності. І потім вони думають:
чому в нашій сім’ї немає романтики,
чому в нас конфлікти? Якось спілкувався з молодим хлопцем. Він закохався в одну «жирафу», а сам по суті — «борсучок». Кажу йому: «Це не
твоє, ти маєш це розуміти. Так, у неї
довга шия, довгі ноги. Але вона їсть
листочки з самої верхівки, біля землі не порпається». Скільки сьогодні є проблем у сім’ях «борсучків»
і «жираф»! У них абсолютно різна
ментальність, різні цінності. Як можна створити якусь романтику, якщо
люди зовсім по-різному дивляться
на світ?
Щоб краще усвідомити власні
цінності, дайте чесну відповідь на
кілька запитань.
1. Як ви дивитеся на Бога? Наприклад, у нас із дружиною в цьому
плані повна єдність — ми дивимося
на Бога як на Творця й Господаря всієї Землі, Який визначає наші життєві принципи.
2. Як ви дивитеся на істину?
Кожна людина у своїй голові є богословом. У кожного — своя віра. Незалежно, чи це віра в Бога, чи віра,
що Бога немає. Важливо запитати
самого себе: чому я вірю в те, у що
я вірю? Чому мої переконання саме
такі? Чому я вважаю їх істинними?
Часто аргументом людини є «бо я
так вважаю!» Але це не аргумент,
потрібно розібратися з походженням своїх переконань. Якщо у двох
людей зовсім різні фундаменти світогляду, то їм буде дуже складно.
3. Як ви дивитеся на сім’ю? Наскільки у вас однакове розуміння цілі сім’ї? Якби вас попросили порізно відповісти на просте запитання:
«Для чого існує сім’я?», чи зійшлися
б ваші відповіді? Біблійна позиція:
сім’я існує, щоб прославити Бога через любов один до одного й через
формування один одного. Якщо таке розуміння і в чоловіка, і в дружини, то вони сприйматимуть один одного як Божий інструмент, яким Він
формує їхній характер і виховує.
4. Який ваш погляд на особистість? Ким ви є в сім’ї? Роль чоловіка — відповідальне й дбайливе лідерство, він жертовно віддає себе
заради блага родини. Роль дружини
— це смиренна повага, вона впли-

ває на чоловіка духом лагідності.
5. Який ваш погляд на романтику? У кожного з нас — різне сімейне минуле. У його батьків було поодному, у її батьків — по-іншому. А
тепер вони мають створити з двох
одне, почати дивитися через одні
окуляри. Тоді полум’я почуттів буде
палати.
Замисліться над цими запитаннями, виділіть на це час. Причина
багатьох конфліктів якраз у тому,
що партнери не прояснили спільних
принципів.
Емоційна єдність
Коли ви досягнули єдності у світогляді, можна почати будувати й
емоційну єдність. З чого почати?
Про що потрібно потурбуватися,
щоб полум’я романтики палало?
1. Розвивати власний характер.
Кожен із нас потребує росту й змін.
Живучи самі, ми звикли приймати
рішення по-своєму. Але тепер потрібно працювати над тим, щоб наш
характер був приємним для партнера. Біблія називає це плодами Святого Духа, а Він веде людину до повноти Христового характеру. Це —
любов, радість, мир, довготерпіння,
добрість, милосердя, віра, лагідність, стримання. Це ті риси, які потрібно розвивати. Любов — це посвята один одному, а не тільки емоції. Світ придумав таку фразу: «Серцю не накажеш». Якщо повірити в
цю брехню, можна виправдати що
завгодно, будь-яке зло. Зокрема,
так пояснюють відсутність любові в
шлюбі. Зійшлися, потім розійшлися — мовляв, серцю не накажеш…
Люди часто сприймають любов як
щось, що від них не залежить, наче
якась птаха — то прилетіла, то відлетіла. Любов потрібно зрощувати
в серці. Це свідоме рішення — жити заради іншого. Це вибір бути ексцентричним — центр свого життя
змістити на іншого. Нам потрібно
вчитися разом радіти життю. Виростати в довірі один одному. Ставати
зрілими людьми, які не реагують на
негаразди, агресією та розчаруванням.
2. Цінувати й приймати один одного. З усіма недоліками. Одна дружина сказала чоловіку: «Яка я була
сліпа й глуха, коли вийшла за тебе
заміж!» Той відповів: «Бачиш, від

яких страшних хвороб я тебе позбавив!» Але романтика — це якраз те,
коли ти настільки закоханий, що не
бачиш недоліків. Цікаво, після багатьох років подружнього життя все
стає навпаки — бачимо тільки погане, а добре сприймаємо як належне. Але ми одружувалися на людині
з усіма її позитивними й негативними рисами. Ідеальних людей не існує. Іноді ми реагуємо тільки на погане, а за добре навіть не дякуємо. І
виглядає, що тільки одні претензії та
чіпляння один до одного.
3. Виявляти словесне захоплення іншим. Учіться говорити компліменти. Побільше виражайте позитивних емоцій. У жінок із цим простіше, бо вони в принципі більше
говорять. Але й вони іноді економлять компліменти, особливо, коли
чоловік постійно мовчить. Є чоловіки за природою інтроверти, які кажуть: «Та я не вмію! Я не такий…»
Треба бути таким. Ви колись не вміли ходити, не вміли читати й писати.
Але ж навчилися. Значить ви здорова нормальна людина. І романтики теж зможете навчитися. Буває,
потрібно по роботі якусь комерційну пропозицію написати — то підключаємо усю фантазію, гугл, творимо справжні шедеври. А як дружині комплімент зробити, то — «не
вмію». Знаєте, у чому основна причина романів на стороні? Не в тому,
що в сім’ї сексу не вистачає. Перша
причина — там заграли емоції, яких
не вистачало в сім’ї. А емоції, флірт
— обов’язково приводять до інтимної близькості. Тому Біблія й говорить, що романтика повинна бути
тільки в сім’ї. Бо наслідок емоційної
єдності — тілесна єдність.
4. Виявляти свої почуття через
обійми. Чоловіки, нам більше потрібно обіймати своїх дружин, частіше тримати їх за руку. Елементарний дотик має надзвичайну силу.
Коли чоловік повернувся з роботи,
привітався, але навіть не обійняв
дружину, то цей холодок буде все
більше й більше віддаляти вас один
від одного. Дружини, поплескайте
чоловіка по плечу, скажіть, що він
«нормальний мужик». Йому це необхідно. Нам потрібний дотик любові один до одного. І зараз ми говоримо не про інтимну близькість.
Виявляйте ніжність при дітях, хай у

домі панує атмосфера прийняття.
5. Виявляти почуття через знаки
уваги. Квіти, подарунки, сюрпризи
— це дуже важливо. Жінки, будьте
розумними, підтримайте чоловіків,
навіть якщо вони щось роблять неправильно. У мене є близький товариш, він бізнесмен, дуже цілеспрямована людина. Усі ці речі він раніше вважав дурницями. Але якось
усе ж таки вирішив влаштувати дружині романтичний вечір. Пішов у супермаркет за свічками, але оскільки не дуже розбирався в них, то накупив лампадок, які ставлять на могилки. Прийшов додому, розставив,
запалив — так гарно світять червоним! Погасив центральне світло… І
тут приходить дружина з сестринської групи. Але вона ні слова йому не сказала. Він потім сам десь
дізнався, що купив. Сьогодні вони згадують цю історію, заливаючись сміхом. Дружина проявила тоді справжню мудрість.
Тілесна єдність
Інтимна єдність — кульмінація романтичної атмосфери в сім’ї.
Ваша тілесна близькість буде настільки прекрасною, наскільки горить вогонь правильних емоцій. Якщо немає почуттів, позитивного настрою, то немає де взятися цій кульмінації. Буде тільки обов’язок.
У багатьох церквах не прийнято
говорити про секс. Ми соромимося
цього слова. Не знаємо, як з дітьми
про це поговорити. Але ми живемо
в суспільстві, де все цим пронизано,
на цій темі грають.
Біблія говорить про інтимні стосунки дуже багато. Секс — нормальне слово, яке ми маємо використовувати в церкві. Бо якщо ми не навчимо своїх дітей, своєї молоді, то
світ їх навчить. Світ уже вчить і формує викривлене розуміння сексуальності.
Отже, як будувати інтимні стосунки в сім’ї?
1. Проявляти ініціативу в близькості. Як з боку дружини, так і з боку
чоловіка. Часто чоловіки бідкаються, що дружини неініціативні: «Таке враження, що для неї — це просто обов’язок». Для жінок це потрібно також, але часто вони соромляться про це говорити. Ми повинні
планувати близькість, виділяти час

для цього. Це вкрай важлива частина нашого сімейного життя. «Нехай віддає чоловік своїй дружині
потрібну любов, так же само й чоловікові дружина. Дружина не володіє над тілом своїм, але чоловік; так же само й чоловік не володіє над тілом своїм, але дружина»
(1Кор.7:3,4). Апостол Павло пише,
що чоловік має думати, як віддати дружині себе, і дружина має думати, як віддати чоловіку себе. Тобто має бути двосторонній рух. «Прокинься, о вітре з півночі, і прилинь,
вітре з полудня, повій на садок мій:
нехай потечуть його пахощі! Хай коханий мій прийде до саду свого, і
нехай споживе плід найкращий його!..» (Пісн.4:16). Тут жінка закликає
чоловіка до себе: «Хай прийде, хай
насолоджується, найкращі плоди
— йому». Біблія вчить виявляти ініціативу. «Я належу своєму коханому, а його пожадання до мене! Ходи
ж, мій коханий, та вийдемо в поле,
переночуємо в селах!.. Там кохання
своє тобі дам!» (Пісн.7:10-12).
2. Зосереджувати увагу лише
один на одному. Майте якісний час
один для одного. Не відволікайтеся
своїми думками, навіть якщо раптом прийде благородне бажання
почитати Біблію. «Зо мною з Лівану, моя наречена, зо мною з Лівану ти підеш! Споглянеш з вершини
Амани, з вершини Сеніру й Гермону, з леговища левів, з леопардових
гір. Забрала ти серце мені, моя сестро, моя наречена, забрала ти серце мені самим очком своїм, разочком одненьким намиста свого!..»
(Пісн.4:8,9). Якщо ви хочете мати насолоду, то маєте повністю належати
один одному — до останньої клітинки. Не час думати про роботу, проекти, церкву. І, повірте, це — духовно!
3. Захоплюватися один одним
під час близькості. Не соромтеся це
робити. «Нехай він цілує мене поцілунками уст своїх, бо ліпші кохання твої від вина!» (Пісн.1:2). «Яка ти
прекрасна й приємна яка, о кохання
в розкошах! Став подібний до пальми твій стан, твої ж перса до грон
виноградних! Я подумав: виберуся на цю пальму, схоплюся за віття
її, і нехай стануть перса твої, немов
виноградні ті грона, а пахощ дихання твого як яблука!..» (Пісн.7:6-8).

«Підкріпіте мене виноградовим печивом, освіжіть мене яблуками, бо
я хвора з кохання!» (Пісн.2:5). Усе
це написано в Біблії, не у глянцевих
журналах! Боже Слово вчить нас захоплюватися один одним. Якими
гарними словами тут описане кохання! Автор не стримує своєї фантазії. Чоловік і жінка в Пісні над піснями відкриті один перед одним у
своїх почуттях і не соромляться про
них говорити.
4. Насолоджуватися один одним. «Споживайте, співдрузі, пийте до схочу, кохані!» (Пісн.5:1). «Хай
твоє джерело буде благословенне, і
радій через жінку твоїх юних літ, вона ланя любовна та серна прекрасна, її перса напоять тебе кожночасно, впивайся ж назавжди коханням
її!» (Пр.5:18,19).
***
Сьогодні, коли читаєш деякі книги навіть християнських авторів, вони там описують, із якою частотою,
у яких позах має бути тілесна єдність... Описують техніку. Але якщо у вас правильний фундамент,
правильна атмосфера, то ви будете щасливими й матимете насолоду
від романтичних стосунків. Техніка
— остання справа.
Поспілкуйтеся у своїх сім’ях, поставте ці запитання, проаналізуйте себе. Чи є у вас різні погляди на
формування сім’ї? На яких світоглядних принципах ви її будуєте? На
основі чого приймаєте ключові рішення? Який прояв любові найважливіший для вас? Чого вам найбільше не вистачає? Що ви можете зробити, щоб ваші інтимні стосунки стали яскравішими?
Ви маєте проговорювати ці теми. Адже ми не завжди правильно
трактуємо принцип — чого бажаєте,
щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Справа в тому, що вашій
половині не завжди може подобатися те саме, що подобається вам.
Ми ж хочемо, щоб нам чинили те,
що саме для нас важливе в цей момент. Тому любіть іншого так, як він
розуміє любов. Зрозумійте в цьому
один одного. І будьте щасливими у
своїх сім’ях!
Олександр ОРИЩИН

Iнтерв’ю на тему

Анатолій та Ольга Козачки:
«Служителями ми стали разом»
Розмова з подружжям Ольги та Анатолія Козачків. Брата Анатолія знають, мабуть, усі — перший заступник старшого єпископа, посвячений служитель, який бував у багатьох церквах України. А про Ольгу більшість із
нас знає лише те, що вона дружина свого знаменитого чоловіка. Але сьогодні ми маємо змогу познайомитися ближче з цією родиною, яка цього року відсвяткувала 25-річчя подружнього життя. Вони разом виховали
чотирьох дітей — двох доньок і двох синів.
— Якими трьома словами ви можете охарактеризувати свою сім’ю?
Анатолій:
— Вона мені подобається.
— Сестро Ольго, як це — бути
дружиною служителя?
Ольга:
— Коли Бог нас парував, то під
бирав нас так, щоб ми підходили
один одному. Він дав нам здатність
бути підтримкою один для одного
в служінні й щоденному житті. Я з
юних років молилася, щоби Бог дав
мені чоловіка-служителя. І Господь
відтоді готував мене до того, щоб
стати підтримкою для людини, яка
буде служити Йому.

Я не виходила заміж за пастора.
Коли ми одружувалися, мій чоловік
був простим випускником КБІ. І служителями ми стали разом, поступово зростали й формувалися в цьому.
Поділюся цитатою, яка багато років підкріпляла мене. Це слова Девіда Вілкерсона, адресовані його дружині Гвен: «Якщо Ісус через мене рятував душі для Свого Царства або
ж здійснював благочестиві справи,
приємні Йому, то в той день, коли я
постану перед Ним і Він захоче дати мені певну нагороду, то ти, Гвен,
отримуватимеш її разом зі мною».
— А чи побажали б ви своїм
донькам чоловіка-служителя?

Ольга:
— Якщо він буде такий, як Анатолій, то так.
Анатолій:
— Знаєте, служителеві навіть
якось довірити легше. Я розумію, що
виконувати служіння разом із чоловіком (хоча, звісно, більша відповідальність на ньому) не завжди просто, або, точніше, завжди непросто.
Тут є безліч викликів. Але служителеві треба навчитися, йдучи додому,
не все нести з собою в дім.
— Як дружині служителя справлятися з частою відсутністю чоловіка й батька дітей і його надмірним
перевантаженням?
Ольга:
— Я думаю, що лише Господь може дати сили. Звісно, ми як сім’я переживаємо різні етапи життя. Коли діти маленькі, це дуже нелегко.
Але Бог підкріпляв, іноді заміняв дітям батька. І, думаю, наші діти не були обділені чимось. Можливо, я на-

магалася приділяти їм більше уваги.
Чоловік, якщо мав можливість, теж
проводив час із дітьми. Тут жінці дуже важливо зайняти правильну позицію й взяти на себе певну відповідальність. В один із важких періодів
Бог підбадьорив мене через слова
однієї дружини пастора, яка сказала: «У той момент, коли мені було
дуже важко, бо чоловіка часто не було вдома (він багато часу приділяв
служінню), я прийняла рішення, що
буду робити все, що від мене залежить, щоб розділити з ним тягар його посвяти. І коли я прийняла таке рішення, то стала почуватися набагато
краще». Коли я почула ці зовсім прості слова, то відчула, що це Бог промовляє до мого серця. Мені потрібно було прийняти це рішення й виконувати його у своєму житті.
— Як служителеві справлятися з
усіма обов’язками чоловіка й батька за умови частої відсутності й надмірного перевантаження?
Анатолій:
— Якщо говорити про часту відсутність, то це більше стосується
останнього періоду мого життя. Тепер, коли діти вже підросли, з цим
набагато простіше. Проте хочу поділитися з вами тим, що звучатиме,
можливо, дуже дивно. Не знаю, як
прийшов до цього, але чомусь завжди молився: «Господи, я не буду змушувати своїх дітей читати Біблію, молитися, але хочу одного —
щоб вони пізнали Тебе, полюбили
Тебе. І якщо в їхньому житті це станеться — то все інше надолужиться». І Господь відповів на мої молитви. Господь відкрився моїм дітям,
сповнив їх Святим Духом, і вони тримаються Господа. Можливо, це була
для мене від Бога певна компенсація того, що я не додав їм як батько,
віддаючи багато часу служінню, —
Господь певного часу сильно їх торкнувся. Моя молодша донька, яка
часто читала Біблію в метро, розповідала, що бабусі дивувалися, бачачи, яку книгу вона читає, бо не вірили, що ця книга може зацікавити молоду людину. Мої діти свідчать про
Господа своїм одноліткам і запрошують їх у церкву. Деякі з їхніх друзів
вже прийняли хрещення.
Тож приходжу до висновку: якщо
ти щиро віддаєшся Божій праці, ви-

конуючи Його волю, Він компенсуватиме певні втрати, якщо ти, звісно, дбаєш про родину й демонструєш правильні цінності у житті.
— Чи можете ви сказати, що така модель спрацює в кожній сім’ї?
Анатолій:
— Я не вірю в модель, так би мовити, «насильної християнізації», коли ми намагаємося когось методом
тиску чи змушування привести до
віри. Такі люди стають номінальними християнами. Я мав перед собою
негативний приклад одного служителя, який змушував дітей ходити
на зібрання, читати Біблію й молитися буквально силовими методами. Багато з них, а дітей у нього було, здається, 12, відійшли від Бога,
навіть дехто пристрастився до алкоголю. Лише тепер, після його смерті,
вони потроху починають навертатися. Дивлячись на його сім’ю, я зрозумів, що це не та дорога, якою я хотів
би вести свою родину. Тому виробив
для себе ряд принципів, якими керуюся. Перше: навіть якщо чогось не
додаєш як батько, то дуже важливий
особистий приклад. Стояти над дитиною з ременем і кричати: «Я тебе
приб’ю, якщо…» — це не виховання, а насильство над психікою дитини. Друге, що я зрозумів (і радий,
що нам вдалося це втілити в церкві):
треба створити атмосферу прийняття як в сім’ї, так і в церкві. Наші діти
з ранніх років мають там певне служіння. Було таке, що ми їх навіть зупиняли, бо вони кожного вечора бігли в церкву. У них була своя, як вони називали, тусовка в церкві, де вони вчилися грати, співати, малювали
щось, щоб привітати людей, які приходять на зібрання. Часто робили помилки (іноді так співали, що краще б
не робили цього), але ми їх виправляли, спокійно, без докору спрямовували. Звісно, найпростіше заборонити, «порубати», але ми йшли
більш складним шляхом — прийняти й поговорити, мудро спрямувати.
Як не крути, наші діти повинні пройти період підліткової кризи, період
самоствердження. І коли вони проходять його, будучи прийняті нами,
то згодом все вирівнюється, вони
визнають наш авторитет. Головне —
не відштовхнути дітей від церкви, а
дати їм змогу влитися в служіння.

— Повернімося до ваших взаємостосунків. Чи бувають між вами
конфлікти, і як ви їх вирішуєте?
Анатолій:
— Відкритих конфліктів у нас, напевно, не було. Ну, по молодості траплялося таке, що пів дня не розмовляли.
— А хто не говорив — ви чи дружина?
Анатолій:
— Як вам сказати: якщо жінка незадоволена, то в чоловіка немає слів.
Він не знає, що робити. Для нього це
непроста ситуація, можна сказати,
шок. Тому головне, якщо є непорозуміння, не переставати спілкуватися. І якщо обговорювати проблему
й правильно вирішувати, то вона не
повторюється. Повторюється те, що
не вирішене. Тепер мені навіть важко пригадати, коли був якийсь серйозний конфлікт між нами.
Ольга:
— Тут ще дуже важливо, що ми
називаємо конфліктом. Якщо все
ускладнювати й ходити з думкою
про те, що мене злить, то з будьякої дрібниці можна зробити проблему. Так само можна впасти в певний стан, назвати це депресією й не
боротися з цим. Але ми маємо з Божою поміччю протистояти цьому.
— З яким найскладнішим викликом у сім’ї ви зіткнулися за 25
років спільного життя?
Анатолій:
— Для мене це був час хвороби нашого сина, коли він перебував
між життям і смертю.
Мені здається, якщо говорити
про стосунки з дружиною, то Бог дав
мені чудову дружину, яка якщо й ображається, то недовго. Тому в цій
сфері в нас не було особливих проблем. Також для мене як чоловіка
дуже важкими були хвилини, коли
стояв у магазині з копійками в кишені й думав: молока купити чи хліба,
бо на те й інше не було грошей. Але
це якось забулося вже.
А от хвороба сина тримається в
пам’яті.
Ольга:
— Для мене у свій час викликом
став вибір — залишити здобуту професію й робоче місце з хорошою
зарплатою й поїхати на біблійне на-

вчання за кордон, бо тоді ще не було
біблійних закладів в Україні. Я поїхала здобувати духовну освіту в Норвегію, потім певний час працювала
в офісі братерства зі значно нижчою
платнею, багато їздила, перекладала. Думаю, що це стало для мене
цінним досвідом, загартувало й підготувало до подальшого служіння.
Ну й хвороба сина — то було
справжнє випробування. У нас народився здоровий хлопчик, але в пологовому йому занесли інфекцію, яка
стала руйнувати суглоби. Сину поставили діагноз — гострий гематологічний сепсис і остеомієліт. Нам це
мало що говорило, але з вигляду та
зі слів лікарів ми зрозуміли, що ситуація серйозна. Нас навіть готували до найгіршого, але щодня ми бачили Божу руку над нашим сином.
На третій день лікарі з подивом констатували, що інфекції немає. Казали, що вони, напевно, вибрали правильне лікування, але ми знали, що
це була Божа дія. Після цього ми
пройшли через чотири операції, бо
були пошкоджені суглоби. Нам траплялися чудові лікарі, професори,
які нам свідчили, що бачать, як Господь їм допомагає в їхній праці.
Але й це випробування стало
платформою для служіння. Тепер
наша церква підтримує велику кількість сімей, які мають дітей з інвалідністю.
— Запитаня від учасників конференції. У скільки років ви одружилися, і чи є вік, найбільш сприятливий для одруження?
Ольга:
— Мені було 25, а чоловікові 24.
Тепер у нас вже є внучка, тож ми не
просто чоловік і дружина, не просто
батьки, а вже бабуся з дідусем.
Анатолій:
— Говорячи про найбільш сприятливий вік, то в кожного він свій.
Вважаю, що дуже важливо, щоб чоловік подорослішав розумом. Дівчата більш виважені й на них в ідеалі все ж має лежати менша відповідальність за сім’ю, як на чоловікові.
— Як незаміжнім сестрам старшого віку справлятися зі стереотипами й викликами?
Анатолій:
— У нашій церкві ми призначали

спеціальні пости й молитви за таких
людей, щоб Бог дав їм сім’ю. Я вірю,
що підтримка церкви тут теж значима, і ми всі як Церква Божа бажаємо
доброї долі для такої людини. І переважній більшості сестер Господь
дав пару. Проблема виникла лише
з тими, які вважали, що достойних
для них немає.
Сестрам, які не вийшли заміж,
раджу не надто концентруватися на
цьому, тому що це часто призводить
до поспішних рішень і помилкового
вибору. Дозвольте собі жити більш
вільно, знаходьте себе в служінні Богові й праці, яку не може виконати
заміжня жінка. Чи це буде повною
розрадою? Напевно, ні, але це дуже
допоможе.
Ольга:
— Тут також дуже важлива ініціатива самих сестер. Наприклад, окрім
того, що ми молилися, наші неодружені сестри й брати гуртувалися по
віку, зустрічалися, спілкувалися, були активними в церкві, служінні. Це
робить життя більш наповненим.
Я не знаю, чи це краще для вас,
чи гірше, що ви не одружені. Але переконана, що Бог має найкраще для
кожного з нас.
— Чи може одружений чоловік
тісно спілкуватися з іншими жінками по інтернету? І чи допустимо
одруженому чоловікові дружити
із заміжньою жінкою, зустрічатися
за чашкою кави, разом сидіти на зібранні?
Анатолій:
— Я мало вірю в дружбу між
хлопцем і дівчиною, а тим паче між
одруженим чоловіком і заміжньою
жінкою. Для мене це нонсенс. Ділове листування допустиме, хоча й тут
різні небезпеки існують. А от щодо
особистого, то це має бути максимально відкритим для своєї дружини/чоловіка. Якщо ж немає цієї відкритості, то треба відверто поговорити про це, при потребі звернутися за підтримкою до служителя. У
крайньому разі — звертатися й до
певного церковного дисциплінування. Не треба соромитися говорити про це, прикривати поведінку
свого партнера, бо тим самим ви ведете його до ще більшого гріха. Немає й не може бути ближчої людини, ніж жінка для чоловіка й чоло-

вік для дружини, як би застаріло це
не звучало, тим більше в християнському шлюбі. Тому не терпіть, а робіть все, що можна, щоб врятувати
сім’ю, бо це все з часом лише поглиблюватиметься.
— Ще одне дуже серйозне запитання: «Як простити зраду чоловіка,
бо ніби й простила, але недовіра залишається?»
Анатолій:
— Я не знаю. Думаю, такого рецепту немає. Моя відповідь може
прозвучати як дуже теоретична. Тому хочу поділитися власним досвідом прощення в іншій сфері.
Коли мене одного разу дуже образили, Бог по-особливому відкрив
мені один уривок із Писання. Це
текст про вбивство диякона Стефана, який молився: «Прости їм, Боже, бо не знають, що чинять». А потім він звів угору свої очі й побачив
відкрите небо й Ісуса. І в цей момент
я почув у своєму серці запитання:
«Чому відкрилося небо? Чому Стефан побачив Ісуса?» Бо він не тримав образи. А якби він образився, то
чи сталося б так. І далі перед моїми
очима змалювалася картина, що на
небі його зустрічали як переможця.
І всі мої образи вмить відпали, вони
видалися мені дріб’язковими.
Я розумію, що це трохи інший випадок — це близька й рідна людина.
Я тільки можу уявити, що відчуває
жінка, яка віддалася в руки чоловікові, хотіла йому повністю довіритися… Тому момент зради тут особливо болючий. Я думаю, що це не непрощення, а страх бути зрадженою
ще раз — і від нього треба звільнитися. Зруйнувати довіру — легко, а
відновлення її потребує певного часу й дій з боку обох.
Просіть у Бога сили пройти цей
шлях. При потребі шукайте підтримки душеопікуна.
— Ще одна ситуація: «Молода
сім’я, чоловік відійшов від Бога, гуляє, дітьми не цікавиться. Пожалілася служителям — порадили терпіти. Чоловік каже, що він — мій
хрест. Що робити?»
Анатолій:
— Терпіти що? Терпіти для чого?
Терпіти доки? Тут купа запитань…
Якщо ця жінка має відкриття, що їй

треба терпіти, щоб його спасти, то це
шлях великої посвяти. Це цінно. Але
перед тим, як прийняти таке рішення, треба собі дати відповідь на безліч питань, деякі з яких я озвучив вище.
Можливо, хтось не погодиться
зі мною, але якщо цей чоловік невірний, то згідно зі Словом Божим
жінка не зобов’язана терпіти. Проте
з Божою підтримкою вона сама, а не
чоловік-маніпулятор, має визначити, чи це її хрест, чи не її.
Також ті запитання, які я озвучив вище, і ті, які є в серці людини, варто поставити й служителеві, щоб зрозуміти його позицію. Мені навіть складно уявити, що ця жінка переживає, тому незрозуміло,
чому відповідь служителя була такою. Ну, припустимо, терпіти й мати з ним стосунки — так «нагородить» невідь-чим, а взагалі це значить — принизити свою гідність до
рівня «однієї з…» Для мене це виглядає жахливо.

— Чи допустиме одруження після розлучення? Де знайти служителя, якому можна було б довіритися? Чому часто служителі не вникають у проблеми жінок і більше довіряють чоловікам?
Анатолій:
— Щодо повторного одруження,
то кожен випадок треба розглядати
окремо, і ми досить часто дозволяли розлученим утворення сімей. Колись мені один літній єпископ дав
цінну пораду: «Бог їм простив?» —
«Так». — «Ця жінка може повернутися до першого чоловіка?» — «Ні».
— «То чому ти людей мучиш?» Я
не кажу, що ця порада вмить вирішує всі питання. Тут варто розглянути безліч факторів. Але є моменти,
коли сім’ї фактично немає, тому ми
вчимо цих людей, спрямовуємо, наставляємо, щоб у новій сім’ї вони не
повторювали старих помилок. Часто
люди, особливо які прийшли зі світу, знають цінність насолоди, але не
знають цінності сім’ї. І уява про сім’ю

Зніми зі свого обличчя маску
заклопотаності й тривожності
Як думаєте, чому багато подружжів стають чужими один одному,
коли діти підростають і вже не вимагають стільки уваги?
Думаю, у них просто немає нічого спільного. До цього моменту їх
поєднували лише діти. І все життя
покладено на вівтар вирішення термінових та важливих питань та проблем.
Прагнення до контролю за життям, до того, щоб усе було зроблено
правильно й не гірше, ніж в інших,
гіпервідповідальність і перфекціонізм змушують подружжя буквально «гризти» одне одного.
Життя в постійному стресі та напрузі, відчайдушній самопожертві
заради майбутнього дітей краде зі
стосунків легкість і радість.
Спілкуючись із різними мамами,
діти яких вже трохи підросли, я частіше чую: «Ми не розуміємо один
одного», «Ми стали далекі», «Він
живе у своєму світі», «Я відчуваю,
що не потрібна йому».
Як думаєте, причина лише в
партнері?

Бог створив Адама та Єву одним
цілим. Не Єву з дітьми одним цілим,
а Єву з Адамом. Наказав їм приліпитися один до одного на все життя.
Спостерігаючи ж за щасливими
парами, я переконуюсь, що це не
випадковий збіг обставин, не просто вони зустріли один в одному
свою людину. Вони щодня вкладають у стосунки!
Моє правило: стосунки з чоловіком — в пріоритеті. Тоді буде що
віддати дітям. Ось що я запозичила
для себе в щасливих пар:
1. Планувати усамітнення. Якщо вас об’єднує спільне хобі — прекрасно. Якщо немає хобі — просто
проведіть побачення разом.
2. Виявляти ніжність один до одного. Обійми, поцілунки, подуріти
чи полоскотати один одного — даруйте це не тільки дітям.
3. З інтересом слухати про захоплення партнера, захоплюватися
здобутками.
4. Планувати секс наперед. Виділити час, подбати про все необхідне, змістити інші плани.

в них зводиться до слова «взяти».
Ми вчимо віддавати, служити сім’ї.
Чесно скажу, що з молодими людьми робити це набагато простіше.
Щодо довіри до служителя, ми
говоримо про це зі служителями,
вчимо їх будувати стосунки з людьми. Звісно, ви можете знайти людину, з якою поділитеся наболілим — і
вона вас не розуміє, але так чи інакше ми повинні будувати стосунки зі
своїм служителем і знаходити порозуміння з ним. Він відповідатиме перед Богом за себе, а ви за себе. Будьте відвертими, говоріть про свої почуття, скажіть, що хочете довіряти,
хочете бути почутими. Моліться, щоби Бог працював і з серцями пасторів. А ми зі свого боку робимо певні кроки, щоб таких ситуацій у наших
церквах не виникало.
Розмовляла Людмила БЕНДУС,
Всеукраїнська жіноча конференція,
м. Затока, вересень 2021 року

5. Знаходити час для відпочинку та наповнення. Коли мамі добре
— усім добре. Чоловік має потребу
в тому, щоби бачити дружину щасливою. Атмосфера дому — відповідальність жінки.
6. Проводити спільний час із Богом. Молитися разом, у тому числі за стосунки між собою, за дітей.
Створювати духовну єдність та бачення сім'ї.
7. Мріяти разом, будувати спільні плани, ставити цілі.
Помічаю, що коли ми, буває, нехтуємо цими принципами через
завантаженість, утому, депресивні стани, то потім пожинаємо погані плоди. Зазвичай стається так, що
один із нас в певний момент гостріше потребує підтримки іншого, і добре, коли інший має що віддати,
щоб допомогти.
Ми з чоловіком намагаємося
вкладати в стосунки щодня, не пускати їх на самоплив, щоб, коли діти
виростуть, бути ще ближчими один
до одного. А ви підкладаєте дрова
в сімейне багаття, коли воно вже
«пригасає»? Уже взяли відповідальність за своєчасну профілактику?
Юлія ТКАЧЕНКО

Болюче питання

Два питання на одну тему
Як розпізнати тирана до весілля?
«Чотири роки тому я вийшла
заміж за «віруючого хлопця» і весь
цей час чую тільки приниження
та образи на свою адресу. Він каже, що я не гідна називатись людиною. До весілля був абсолютно іншим. Це була найуважніша й
найбільш романтична людина. Як
так могло статися, що я не розпізнала агресора?»
Щиро кажучи, багато наївних дівчат думають: «Та ні, це не моя історія, у мене так не буде, я ж не сліпа». А ті жінки, які потрапили в такі
стосунки, досі не можуть повірити,
що це сталося з ними. Іноді непросто розпізнати агресивну людину,
яка ховається за маскою ввічливості, релігійності, романтики чи надмірної турботи.
Як цього уникнути? На що слід
звернути увагу до весілля? Чи є дзвіночки, повз які не можна пройти?
Так, є. І ми про них поговоримо
більш детально.
Сигнал №1. Принц на білому
коні
На початку стосунків хлопціагресори виглядають як романтичні герої. Вони дуже красиво виявляють свою симпатію, створюється
враження, що тобі неймовірно пощастило. Тебе задаровують квіта-

ми, подарунками, увагою. Кажуть,
що зустріли єдину, немає й краплі
сумніву в тому, що вам судилося бути разом.
Одна жінка розповідала, що зустрічалися з майбутнім чоловіком
півтора року, і це був у прямому розумінні «принц на білому коні». Щоправда, буквально через рік після
весілля всі ці маски злетіли — і почалося вдома пекло: «Куди пішла?
З мамою не спілкуйся. На домашні
групи не можна. Їжа несмачна. Де
твої мізки» — і т. ін. Завжди є за що
причепитися.
Річ у тому, що для агресора дівчина, яку він воістину полюбив, —
виглядає ціллю, і щоб її домогтися
— ніяких перешкод не існує. Він перетворюється на справжнього романтика й швидко підкорює вершину. Після весілля він розуміє, що мети досягнуто, — вона вже нікуди не
піде, інтерес згас, і починається реаліті-шоу, де людина показує своє
справжнє обличчя. Знімає всі маски
й починає контролювати, маніпулювати, залякувати.
Чим раніше ви зрозумієте, що
маєте справу з агресором (нехай навіть психологічним), тим легше відстояти право залишитися собою,
зберегти себе і, якщо можливо,
сім'ю. Про це не треба мовчати.
Сигнал №2. Контроль
Він ще хлопець, а вже починає

тебе контролювати на правах чоловіка? «З тим не дружи чи не зустрічайся. Покажи телефон. Дай пароль
від інстаграма… А — не даєш? Значить, є що ховати». До речі, так поводитися можуть і дівчата.
У будь-якому випадку це ненормально й неправильно. Людина
проникає у твій особистий простір,
запевняючи тебе в тому, що робить
це з турботою про тебе чи ваші стосунки. Цю свободу відбирають частинами: дозволяєш сьогодні трохи
— завтра попросять більше. А через
певний час ти дивуватимешся, чому
так далеко зайшло й коли це сталося? Ловіть сигнали спочатку.
Сигнал №3. Ревнощі
Це ми можемо бачити доволі
часто. У стосунках допустима певна частка ревнощів, але вона не повинна виходити за межі здорового
глузду.
Є хвороблива, патологічна ревнивість. Наприклад, не спілкуйся
ні з ким, крім мене; не ходи на групи, де є хлопці; чому ти так одягнена; чому він на тебе дивиться — ти
даєш привід. Коротше, по-різному
це може виражатися, але негативна
суть ревнощів у тому, що одна людина сприймає іншу як власність.
Ревнощі — це прояв егоїзму, це невпевненість у собі, вони виникають
від нестачі любові, уваги в дитинстві. Ревнощі базуються не на фак-

тах, а на фантазіях, здогадах та уяві.
Сигнал №4. Грубість чи жорстокість
Треба остерігатися людей, які
агресивні з дітьми чи домашніми
тваринами. Вони не бачать у них
цінності й можуть грубо поводитися
з ними, особливо коли ніхто не бачить. Дівчатам я раджу говорити з
хлопцями про їхні дитячі ігри з котами, собаками. Можна багато дізнатися про характер вашого обранця
саме з його дитинства.
Остерігайтеся тих, хто брутальний із жінкою: може штовхнути,
смикнути за рукав, сказати погане
слово. Зверніть увагу, як хлопець
поводиться із сестрами, як він про
них відгукується. Будь ласка, не думайте, що він із вами так ніколи себе не поведе тільки тому, що ви його кохання. Якщо людина дозволяє
собі принижувати інших, то в якусь
мить дозволить це собі й щодо вас
— і кохання не збереже від цього.
Сигнал №5. Ізоляція
Хлопець намагається ізолювати дівчину від будь-яких занять поза домом чи спілкування з іншими
людьми. Часто ставить умови, що
після весілля ти маєш сидіти вдома
й клопотатися виключно дітьми та
домашнім господарством. Якщо це
ваш вибір — будь ласка, але якщо
це його вибір — подумайте.
Будьте обережні, якщо він ставить заборону на освіту та розвиток.
Наприклад, якщо дівчина вчиться,
але щодо себе чує фрази: «Навіщо
тобі вчитися?», «Моя дружина не
працюватиме». Якщо вас ставлять
перед вибором: весілля чи навчання, безперечно, треба говорити «до
побачення» такому обранцю. Ніхто не має права забороняти особистості вчитися та розвиватися.
Сигнал №6. Завжди правий
Ви бачите, що юнак переконаний у винятковій правильності своїх
стереотипів? Він вважає, що в житті все має бути так, як він бачить.
Не поспішає радитися, розмовляти.
Приносить свій життєвий сценарій
вам без права на апеляцію. Перекладає вину за свої дії на інших. Не
приймає критики на свою адресу й
не визнає своєї провини ніколи. Втікайте від такого.
Сигнал №7. Жити без тебе не
хочу

Хлопець погрожує накласти на
себе руки, якщо дівчина пробує розірвати стосунки? У цьому випадку
одна порада — біжіть від цих стосунків поки не пізно. Такому хлопцеві потрібне лікування та психологічна допомога, а не родина. У жодному разі не йдіть на компроміс, інакше вас триматимуть на гачку все
життя.
Дівчатка, можна вам пораду від
серця? Ці дзвіночки можуть виявлятися дуже рідко, але звертайте увагу на них, як тільки вони виникли.
Не соромтеся й не бійтеся говорити
про те, що вас бентежить чи напружує в стосунках.
Запам'ятайте: поки ви не
пов’язані шлюбом, вирішити питання набагато легше, ніж після одруження, особливо в християнському
середовищі. Вибір за вами: кому в
житті сказати «так», а кому — «ні».
Щоб пізнати людину, потрібен
час. Тому просто товаришуйте. Не
поспішайте заміж за першого зустрічного. Почекайте, поспілкуйтеся, познайомтеся з характером, поспостерігайте. Не будьте поспішними у цьому виборі.
Як шанувати злого чоловіка?
«Добре тобі писати, коли чоловік адекватний, а в мене вдома
трагедія: немає порозуміння, поваги. Останні роки живемо — як
чужі. Ніколи не чула доброго слова
на свою адресу, тільки знецінення
та приниження».
Чую біль багатьох жінок… Я згодна, що це трагедія, особливо якщо
йдеться про християнську сім’ю.
Неймовірно шкода. Але всередині
кожної такої жінки є безліч питань,
які залишаються без відповіді. Де
знайти сили? Як піднятися? Як відновити свою гідність у Богові? Як не
дозволити себе зруйнувати? Як шанувати зле серце?
Я переконана в тому, що неможливо змусити людину любити й шанувати. Це має бути природним
процесом для чоловіка та дружини,
як-от дихати повітрям.
Якщо ми подивимося на невіруючих людей, які зрозуміли цей
принцип сімейного устрою, то побачимо, що їхні сім’ї щасливі та благо-

получні. Духовний закон працює навіть тоді, якщо люди не відроджені
духовно. Там, де є любов, найімовірніше є й пошана. Там, де є пошана, не завжди, на жаль, є любов.
У Біблії описано один неблагополучний шлюб, де при чоловікові зі злим серцем дружина не тільки успішно зберегла себе, але й примножила свою мудрість. Це шлюб
Авіґаїл та Навала. Незважаючи на
гріх та жорстокість чоловіка, вона
зважала на його позицію. Навал дозволив собі образити Давида, чим
викликав у того гнів і бажання розправитися з ним. Та на шляху Давидового гніву постає мудрість жінки,
яка, в першу чергу, заступилася за
весь свій дім (слуг, дітей, воїнів), тому що чоловік був у той час несамовитий. «Нехай же пан мій не кладе
свого серця на цього негідного чоловіка, на Навала, бо яке ім’я його, такий він: Навал ім’я йому, і глупота з
ним!.. Прости ж провину невільниці
своєї» (1Сам.25:25-28). Авіґаїл констатує факт божевілля свого чоловіка, не прикриваючи його характеру,
його вчинків, але плавно переводить
розмову на себе. Підставляє плечі,
бо розуміє, що буде велика бійня, у
якій постраждають люди через божевілля її чоловіка. Це того не варте.
Також ми бачимо, що Авіґаїл
приймає Навала таким, яким він є.
Але приймати — не означає погоджуватися з усім, боятися й терпіти
насильство у власному домі, зазнаючи неминучі наслідки дій злої людини.
Отже, якщо чоловік не є для жінки паном через своє жорстоке поводження щодо до неї, якщо він знецінює її як особистість, незважаючи
на всі її спроби зігріти його теплом,
м’якістю, пестощами й пробудити в
ньому справжню мужність та захист,
якщо він її не поважає, то вона може
шанувати його принаймні за позицію, яку він має. Наприклад, ми шануємо батьків не тільки за достоїнства, але за статус, який вони мають.
Жінка набуває через таку повагу
ще більшого благословення. За міру поваги, яку я вивільняю щодо чоловіка (навіть злого), — отримую міру Божого благословення для себе.
Але це вибір та рішення самої жінки. Авіґаїл — великий приклад для
наслідування. Вона не прикривала

злих вчинків, але явно розуміла, як
їй діяти, щоб зберегти свою особистість у цьому шлюбі, а також розвиватися при зовнішньому тиску.
Але буває й навпаки, коли жінка
знецінює чоловіка. У цьому випадку
вона вимикає його здатність її любити й поважати, а також перешкоджає отриманню благословень від
Господа. Якщо повага мізерна, то й
благословення буде відповідним, і
навпаки, якщо міра поваги величезна, вона буде благословенна в багатьох сферах.
У якомусь сенсі жінці вигідно
розвивати свою повагу до чоловіка,
так само як і чоловікові — розвивати
своє кохання та розуміння дружини.
Вони лише надбають благословення та влаштування для своєї сім’ї .
Дружина підпорядкована чоловікові в питаннях, що стосуються сімейного благополуччя та устрою,
але вільна у своєму виборі на рівні
особистісної самореалізації, принципів та цінностей. У питаннях свого духовного розвитку вона будує
особисті стосунки з Богом, підкоряючись безпосередньо Христу як
голові Церкви, навіть якщо це суперечить вимогам чоловіка, наприклад, коли є відмінність у переконаннях: чоловік невіруючий, єретик,
відступник або його заборони виходять за межі здорового глузду.
Ніхто не може забрати в людини свободу вибору, зокрема й чоловік у дружини, і дружина в чоловіка. Навіть Бог не забирає цієї свободи від кожного з нас.
Дорогі, мені хочеться, щоб кожна слабка зламана жінка знайшла
сили піднятися. Чим більше взаємної поваги та пошани в шлюбі між
чоловіком і дружиною, тим більше
можливості в християнської сім’ї
бути «листом читаним і пізнаваним
усіма».
Це не означає, що у двох людей
не може бути двох різних думок, це
означає, що вони поважають думку один одного і намагаються дивитися в одному напрямку, знаходячи
точки дотику, зберігаючи рівновагу
та баланс у сімейному житті.
Оксана ГРАБЧУК,
душеопікун, керівник Центру
духовної допомоги

Володимир Бричка: «Сімейне
служіння — широке поле праці»
27 березня 2018 року на засіданні Комітету УЦХВЄ було затверджено
рішення про заснування Департаменту сімейного служіння. Про працю
ще молодого відділу спілкуємося з його керівником Володимиром Бричкою.
— Розкажіть про історію створення Сімейного відділу в складі
УЦХВЄ. Адже не можна сказати, що
до цього не велося жодної роботи.
Що було поштовхом до заснування
відділу?
— Напевно, раніше ця тема й не
була такою гострою, як тепер. Ще 30
років тому серед християн практично не виникало прецедентів розлучення або звернення до правоохоронних органів через сімейні конфлікти… Ще одна причина — не було
людини, яка могла б очолити відділ.
Неодноразово на засіданнях Ко-

формування. Зокрема не в усіх областях відкрите сімейне служіння та
є відповідальні.

мітету обговорювалася потреба
створення департаменту. Коли передавав служіння старшого пресвітера церков області, мені запропонували посаду голови Сімейного
відділу й відразу затвердили на ній.
Це було несподівано. Я й не вважаю
себе якимсь фахівцем у цій царині.
Звичайно, у мене великий досвід і
як пастора, і як батька. А у функціональні обов’язки кожного пастора
по суті й входить коло сімейних питань. І, маючи сан, усе ж таки простіше виконувати це служіння, вирішувати якісь складні питання.
Відділ ще перебуває на стадії

самперед переконувати їх у важливості сімейного консультування. Не
кожен це розуміє, кажуть: «Нас ніхто не вчив — і якось прожили…» Звичайно, що «якось» можна прожити,
але ж хочеться як краще — багатьох
помилок можна уникнути, навчитися на чужих…
Кожна церква має власні традиції та досвід. Тому підхід має бути індивідуальним. Але разом із тим він
має бути й сучасним — який враховує теперішню культуру, відповідає
на актуальні виклики. Ми не можемо керуватися методами сторічної
давності. Змінюються патріархальні

— Які завдання й цілі ставить перед собою Сімейний відділ?
— По-перше, це не орган, на який
можна скинути відповідальність,
мовляв: «У нас є відділ, хай він цим
клопочеться!» Він покликаний скоріше допомагати розвивати сімейне
служіння в церквах, напрацьовувати
певні навчальні матеріали, проводити тематичні зустрічі, конференції перш за все для служителів. На-

звичаї, принципи виховання… Але в
Бога є благодать, що навчає, як жити в кожному віці. Варто пам’ятати,
що є Біблія і є наші людські традиції. Непорушним є перше, а не друге. Намагаємося це донести до служителів.
Також мотивуємо служителів вести в церкві статистику сімей — скільки є благополучних пар, скільки проблемних, яким треба приділити увагу. Здебільшого, ніхто над цим не
працює: як є — так є, поки не вилізуть серйозні проблеми. А якщо
справді вникнути в життя людей, то
побачимо, що перед нами — широке поле праці. І її треба виконувати.
Адже від стосунків у сім’ї залежить і
духовний стан людей. Від цього залежить, якими виростуть діти й що
вони понесуть у власні сім’ї.
Іноді потрібно бути обізнаним
навіть у юридичній стороні сімейних
питань, щоб дати пораду. Як неприємно це не звучало б, але мусимо
визнати, що у виняткових ситуаціях служитель повинен сказати: «Ми
все перепробували, нічого не виходить — розлучайтеся, бо інакше буде трагедія!» Ми часто боїмося це
визнати. Легше в таких випадках зайняти позицію «моя хата — скраю».
Але Господь запитає, які рішення ми
виносимо. Сором — якщо виправдовуємо винного, а невинного засуджуємо. Потрібно, щоб хтось брав
на себе відповідальність у цьому.
— Розкажіть про вашу команду.
Розумію, що вона ще формується,

але хто вже працює на цей час? Які
саме заходи проводите?
— Загалом, серед тих, хто працює, є дві категорії людей. Ті, які
тільки підключилися, вчаться, але
ще й не зовсім розуміють власні
повноваження й обов’язки. І ті, які
давно працюють у цій сфері, ініціативні, мають вже багато напрацювань. Їх не так багато — це Іван Мудрий на Тернопільщині, Віктор Тершівський на Хмельниччині, Констянтин Мельник на Дніпропетровщині,
Олександр і Злата Печоркіни на Полтавщині, Олександр Шевчик на Запоріжжі. Тут важливо, щоб людина справді мала покликання, горіла
цим служінням. На жаль, сьогодні не
так просто знайти таких співпрацівників.
Основні напрямки, які ми розробляємо — відносини в шлюбі, атмосфера в сім’ї, виховання дітей, дошлюбні стосунки. Окремо — стосунки в сім’ях служителів. Бо хіба пастир може служити іншим, якщо у
його власній сім’ї — напруга? На ці
теми проводимо конференції, семінари.
Також організовуємо зустрічі для
сімейних пар. Наприклад, для відповідальних із областей із дружинами проводили «Рапсодію кохання»
в Олександрії Рівненської області.
Проводили ретріти в Затоці Одеської області, а також в інших регіонах.
Іноді на них приходили навіть невоцерковлені люди.
Також за цей час нам вдалося випустити книгу «Підготовка до шлю-

бу». Досягненням вважаю, що в багатьох областях відкрилося сімейне
служіння, лишилося лише кілька, де
ще не призначили відповідальних.
— До цього ви служили пресвітером церкви, старшим пресвітером церков області, військовим волонтером і капеланом, депутатом
селищної ради, їздили на місію в Індію… На фоні цього — сімейне служіння для вас легше чи важче?
— Не можу згадати, щоб мене
взагалі втомлювало якесь служіння
— чи то церковна бесіда, чи поїздка на Схід, чи в Індію… Те, від чого
ти сам отримуєш задоволення, що є
твоїм покликанням — не втомлює.
Втомлює те, що ти робиш під примусом. Мене ж надихає, коли люди дякують, оцінюють твоє служіння. Зрозуміло, якщо в церкві не братська,
а «драцька» рада, то це втомлює. А
якщо злагода — то це приємна праця. Та й служіння обласного пресвітера я передав не тому, що втомився, а просто побачив, що підросли
здібні молоді брати на місці, які можуть працювати.
Скажу так: якщо людина втомлюється від якогось служіння — або це
не її місце, або набрала зайвих тягарів. Я й тепер пастор церкви, але в
нас є ще 4 пастори, 15 дияконів, які
звершують священнодії й опікуються всіма членами церкви, коли мене
немає. Якщо правильно делегувати
обов’язки — важко не буде.
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З сімейного пекла
в райський клімат
Роль церкви
Мені вже 67 років. Я покаявся в
16, у 18 став проповідувати. У 27 років мене обрали пастором. Понад
15 років виконував служіння заступника старшого пресвітера Рівненщини, 13 років — старшого пресвітера Житомирщини. Планував вже
піти на відпочинок, але на Комітеті, де передавав служіння старшого пресвітера, мені доручили Сімейний відділ УЦХВЄ.
Я одружився, коли мені було 20.
Господь подарував нам шість дочок
та шість синів, двоє прийомних дітей, 40 онуків. Усі діти вже виросли, роз’їхалися, ми лишилися вдома удвох із дружиною. Проживаємо
на Поліссі — у с. Карпилівка Рокитнівського району Рівненської області. Досить віддалене село, але
нараховує близько 3000 населення. У нашій церкві — 760 дорослих
і 730 дітей до 18 років. Тобто велика частина села — віруючі-протес-

танти. Церква має велике значення
для населеного пункту. Поруч — одне село, воно ближче до райцентру,
має стратегічно вигідніше розташування. Але там удвічі менша школа,
придбати будинок удвічі дешевше
і загалом — не відбувається розвитку. Там немає євангельської церкви.
Ми часто недооцінюємо, що значить церква для формування сім’ї,
суспільства. Ким би ми були, якби
не було церкви? Іноді ми тільки користуємося церквою. От скажіть: чи
знаєте, як звати вчительку вашої недільної школи? Чи знаєте, коли в неї
день народження? А вона ж, мабуть, працює на ентузіазмі, ви ж їй
гроші не платите. А наші діти, правда ж, не завжди слухняні, часом можуть і до сліз довести… Чи приємно
було б учительці, якби батьки передали їй хоча б листівку на свято?
Чи є у вашому місті такий заклад,
куди можна прийти, безкоштовно

посидіти в теплі, наживо послухати музику, спів? У світі такого немає.
Таке є тільки в церкві. Для того, щоб
хор гарно заспівав, йому потрібно регулярно збиратися, жертвувати часом, прикладати зусилля…
І я не знаю, чи часто після богослужіння до хористів підходять люди,
щоб подякувати — навряд. От якщо
зіб’ються — то всі помітять і сміятимуться, а коли все добре — сприймається як належне. У нас має бути почуття вдячності. Ми покликані
любити й служити один одному.
Початок будівництва
Сімейне життя — це мистецтво
будувати стосунки. Хочу звернути увагу на початок будови, старт.
Одружуючи молодих людей, завжди кажу: «Перед вами роздоріжжя. Ви можете піти шляхом, на якому знайдете щастя й благословення,
або шляхом, який приведе до краху — будувати на скелі або на піс-

ку!» Вибір основи — це вибір кожної людини. Кожна сім’я проходитиме бурі, зливи, але встоїть та, яка
має твердий фундамент. Можна будувати стіни з найкращої цегли, давати найякісніший цемент, але якщо
фундамент закладений неправильно — решта надаремно.
Ви знаєте свою церкву, друзів,
знайомих. Скажіть, який, на вашу
думку, процент християнських подружжів можна віднести до категорії щасливих у шлюбі? Бажання мати романтичні стосунки, гарний клімат у домі є у всіх. Але, на жаль,
не завжди так буває. Коли щось не
складається, завжди можна знайти когось винного. Але атмосфера
в сім’ї залежить тільки від двох осіб
— дружини й чоловіка.
Двоє молодих людей, які стоять
на вінчанні, уявляють своє майбутнє
в рожевому кольорі. Іноді, коли радиш пройти дошлюбне консультування, кажуть: «Та нам це не потрібно, ми так любимо один одного!» У
відповідь я посміхаюся, а в душі би
плакав… Іноді молодим здається,
що вони за кілька років добре один
одного вивчили, але це не гарантія
щастя в шлюбі. На мою думку, довгі
романи взагалі не відіграють позитивної ролі. Бо якщо хлопець покаже
себе справжнього — дівчина не погодиться, і навпаки. Вони навіть не
свідомо грають свої ролі. Тому варто
шукати перш за все Божої волі.
У мене нульовий досвід дошлюбних стосунків — я не мав жодного побачення з майбутньою дружиною. Узагалі я цікавився дівчиною з іншої церкви. Але батько мій
був патріотом своєї громади, тому
не дуже схвалював мій вибір. І ми

домовилися так: спершу я зроблю
пропозицію комусь із нашої церкви,
а якщо вона відмовить, тоді можна з іншої. Я обрав дівчину наймолодшу. Вона тільки прийняла хрещення, як я думав, ще не спішить
заміж і не погодиться на мою пропозицію. Хоча християнка хороша,
ревна в служінні. Якби й погодилася — не так страшно. Я дуже боявся пасивних сестер, які ні в чому не
беруть участі. Мій батько був служителем, і я бачив талановитих братів,
здібних виконувати служіння, але
їх не обирали, бо жінки були проти. Тож одного вечора ми з батьком
пішли до Надії, зробили пропозицію. Вона попросила дати їй день на
роздуми, помолитися. Каже: «Я пообіцяла собі: хто б мені не запропонував — гарний чи не дуже, багатий
чи бідний — не дам відповіді, поки
не дізнаюся Божої волі». Така відповідь мене вразила — 18-річна дівчина, ще майже дитина, а як мислить!
І не вхопилася, і не відштовхнула, а
як зважено відповіла! З такою можна домовлятися й жити! До цього я
справді хотів, щоб відмовила, а тепер моя думка різко змінилася. Наступного дня вона дала згоду. Так і
живемо… Коли одружувалися, дружина співала в хорі. Сьогодні їй уже
65-й рік, і вона досі співає. За весь
період залишала служіння лише на
короткі періоди — коли народжувала дитину.
Ми не мали жодної зустрічі до
весілля. Були практично чужими
людьми, практично не знали один
одного. Але прожили щасливе подружнє життя, якого й всім бажаємо. За 46 років у наш дім ніхто не
приходив консультувати, «довін-

Семінар для подружжів, м. Тернопіль

чувати». Від чого це залежить? Поперше, від особистих стосунків із
Богом. По-друге, від вміння будувати стосунки між собою, долати труднощі. А іноді труднощі можуть початися вже ввечері після весілля. І молоді знаходять один одного зовсім
не такими, із якими ходили на побачення.
Клімат у сім’ї
Будувати стосунки — не так просто, це справді мистецтво. Але ми
маємо вчитися, відшуковувати в собі всі можливі таланти для цього.
Ми покликані ощасливити один одного. І ніхто не зробить це за нас —
ні пастор, ні єпископ.
Я маю немалий досвід служіння подружнім парам. У нашій церкві 756 членів, із них — 410 одружених (205 пар), 88 сестер, у яких чоловіки невіруючі, 8 братів, у яких жінки невіруючі, 81 вдова, 3 вдівця, 15
людей, які до церкви мали пару, або
були одружені, а тепер із різних причин самотні, 56 неодружених хлопців і 95 незаміжніх дівчат. Коли мене запрошують на бесіду в сім’ю, то
здебільшого не на новосілля чи річницю, а туди, де проблема. Першим
ділом я визначаю, яка атмосфера в
цьому домі.
Загалом є три категорії стосунків. Першу категорію я називаю:
райський клімат. Коли люди живуть
душа в душу, говорять один одному ласкаві слова, не чути грубощів,
зневаги. Дуже хотілося б, щоб таких
шлюбів було побільше. Друга категорія: шлюб-ярмо. Запрігся, то мусиш перебирати ногами, куди дінешся? Треба якось жити — робота, худоба… Під одним дахом, спільні діти… Розлучишся — вилучать із
церкви. І так до смерті — терплять
одне одного. Запитав одного чоловіка, як справи, а той каже: «Знаєш,
є в людей щастя, що й жінки помирають, а в мене й цього нема…» Хоч
стій, хоч падай. От як це назвати?
На жаль, таких шлюбів дуже багато. І третя категорія: сімейне пекло.
Помічаєш, що сестра то один раз,
то другий раз «упала» — синяк під
оком. Думаєш: щось часто падає сестра… Що це за стосунки? І теж люди живуть… Пекло — це там, де вогонь не гасне й черви не вмирають.
Постійна напруга, конфлікти… А схо-

дилися ж для щастя! Це трагедія...
Дуже хотілося б, щоб такого не було. Тож поставте собі запитання:
«До якої категорії відноситься моя
сім’я?»
Коли я говорю про райський клімат, це не значить, що там не буває
протиріч, розбіжностей, причин посваритися. Ні, усе як у всіх. Іноді мені кажуть: «Ну, звичайно, ви — пресвітер, тому у вас все добре в сім’ї».
Я відповідаю: «Ходіть до мене додому. Не мине й 10 хвилин, як ми з
жінкою посваримося, якщо я захочу». Хіба для цього треба багато таланту? Якщо ви мали сварку, то що,
перед тим робили репетицію? Ні,
усе йде як за сценарієм! Коли піднімається гнів, то не треба бігти шукати словника, щоб підібрати гостре
слово — тільки рот відкрий! Усе це
залежить від нас самих — що ми
продукуємо? Потім вибачаємося:
«Ой, вибач, вискочило, я не хотів!»
Але якщо «вискочило», значить воно там було. З мого хліва не вискочить та худоба, яку я не заганяв.
Біблія каже: «Над усе, що лише
стережеться, серце своє стережи, бо
з нього походить життя» (Пр.4:23). І
також: «Із людського серця виходять
лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини,
і людину опоганює!» (Мк.7:21-23).
Тому я не спонукую молодих людей

перед одруженням до обов’язкової
сповіді перед служителями. Я кажу:
найперше сповідуйтеся один одному. Будьте відкритими один перед одним. Щоб потім не виявлялося секретів — і вони не спричиняли
взаємних образ. Є такий афоризм:
«Любов — сліпа, але шлюб — дуже
хороший окуліст».
Поганий вихід
Хочу дати кілька порад, які будуть корисні й для людей у сімейному пеклі, і в шлюбі-ярмі. Якби замість довгих шлюбних настанов я
дав нареченій закритий конверт, де
написане тільки одне слово — це
було б слово «покора». Воно вмістило в себе все, що їй потрідно знати: «Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві» (Еф.5:22). У такому ж конверті для нареченого було б написане слово «любов». Як
написано: «Чоловіки, любіть своїх
дружин, як і Христос полюбив Церк-

ву, і віддав за неї Себе» (Еф.5:25).
Але перш ніж написати про покору
жінкам, апостол Павло зауважив:
«…корячися один одному у Христовім страху» (Еф.5:21). Тому, брати,
це не тільки сестер стосується.
Коли виникає конфліктна ситуація, наприклад, різні погляди на
якусь справу — завжди є вибір. Або
наполягти на своєму, дати волю нервам, довести свою правоту і — голодним піти на роботу. Або визнати,
що дружина права — смачно поїсти
й піти на роботу. Який варіант кращий? «Якщо дмухнеш на іскру, вона розгориться, а якщо плюнеш на
неї, погасне: одне й друге виходить
із твоїх вуст» (Сир.29:14). У багатьох
ситуаціях просто треба вміти користуватися своїми вустами. На дещо
потрібно плюнути й не зациклюватися. Адже найчастіше сваряться через дрібниці. А щось позитивне треба роздмухувати й хвалити. Ми обидва неідеальні. Ми один одному ні-
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чого не винні. Але можемо в любові
один одному багато дати.
Як ви думаєте, який вихід першим приходить на думку людям,
які живуть у сімейному пеклі? Розлучення. Чи хороший це вихід?
Близькість чоловіка й дружини, їхній непорушний союз Біблія описує
так: «Чоловік… пристане до жінки
своєї, і стануть вони одним тілом»
(1М.2:24). В інших перекладах:
«пригорнеться», «приліпиться». Якщо два аркуші приклеїти, а потім
роз’єднати, чи вийде щось хороше?
Будуть обоє пошматовані. Розлучення — це завжди трагедія. За статистикою, більше половини подружніх
пар розлучаються — це люди, які по
суті визнали себе нещасними. Існує
шкала Холмса, яка визначає вплив
на людину різних життєвих трагедій. Згідно з нею найбільша травма — смерть одного з подружжя. На
другому місці — розлучення. Найбільша жертва розлучення — завжди дитина. Соціологи кажуть, що
діти страждають від цього протягом
ще 30 років. Бог каже: «Мені осоружний розвід» (Мал.2:16).

Є багато способів, які можуть
оновити стосунки, підігріти емоції.
Шукайте гарні слова один для одного. Робіть компліменти — хоча б
раз на день. Це займе кілька секунд
— зате який ефект! Не тільки слова
важливі, а й те, як вони сказані —
міміка, жести, інтонація… Якщо лексикон бідний, то сядьте лицем до
лиця, розгорніть Пісню над піснями
й читайте один одному слова молодого та молодої. І так навчитеся —
«Язик лагідний — то дерево життя»
(Пр.15:4). У проблемних сім’ях я за-

ка від батьків, ніж те, щоб діти бачили, що тато любить маму, а мама
тата.
Не тримайте в пам’яті поганого.
Бережіть стосунки, вчіться володіти собою. Якщо я гніваюся, аж тремчу й червонію — то проблема в мені. Напевно, найбільш щира, справжня людина під час сварки. Ось коли треба робити фото на паспорт!
Робіть один одному подарунки.
Не обов’язково дорогі — головне
від душі. Життя складається не з великих жертв і посвячень, а з дріб-

Як повернути романтику?
Якщо розлучення — це трагедія
за силою, то шлюб-ярмо — трагедія
за часом. Усе життя — мука, немає
ніякого задоволення. Але є шанс не
жити так.
«Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою?» (Мт.16:26). Якби
я перед вами хвалився санами, навчальними ступенями, державними нагородами, поїздками на Донбас та в Індію, але вкінці сказав би,
що в шлюбі мені не пощастило — чи
вважали б ви мене щасливою людиною? Якщо я нещасний у шлюбі —
нещасний у житті! Цінуйте стосунками з вашими партнерами! Ніколи не відвертайтеся один від одного
— які б не були труднощі, розбіжності, образи… Не дозвольте забити
між вами клин. Якщо ви після сварки пішли молитися по різних кімнатах — нікому та молитва не потрібна. Часто кажу служителям: церква,
служіння не можуть стояти вище за
сім’ю в пріоритетах. Не можна бути
хорошим пастором, але поганим чоловіком і батьком.

Круглий стіл про розвиток відповідального батьківства, організований громадською організацією «Можливість», м. Тернопіль
вжди запитую: «Скажіть, будь ласка, них речей. Саме те, що на перший
як часто ви цілуєтеся, обіймаєтеся, погляд здається дрібницею, скріговорите компліменти?» — «У тако- плює нас. Допомагайте, підтримуйму віці? Ще чого!» — «А що тоді по- те один одного. Не діліть роботу на
вашому має тримати сім’ю? Шлюб- «чоловічу» й «жіночу».
не свідоцтво, спільна хата, діти? ЯкПрисвячуйте час один одному.
що ви втратили головне!»
І мова не про обговорення побуту,
Важливі також ніжні дотики. Дех- проблем і обов’язків. Це час, коли
то каже — якось незручно, соромно. ви можете просто побути разом, виАле сваритися, чомусь, не сором- явити увагу, глибоко поспілкуватино… Пам’ятаю, з дитинства в нас в ся. У багатстві чи в бідності — радійселі не прийнято було, щоб ходили те кожним моментом, проведеним
під руку чоловік і дружина. Якось у разом. «Ліпша пожива яринна, і при
село переїхала одна сім’я, уже літні тому любов, аніж тучний віл, та нелюди — вони завжди ходили під ру- нависть при тому» (Пр.15:17).
ку. То з них підсміювалися всі… СьоТруднощі в сімейних стосунках —
годні розумію — це не з них, а з нас це завжди ознака, що немає злаготреба було сміятися! Ми проводили ди з Богом. Якщо стіна між чоловіна Рівненщині вечори для сімейних ком і дружиною — стіна й в їхньопар «Рапсодія кохання». Одним із му особистому спілкуванні з Богом.
правил було — коли зі сцени лунали Коли ваша любов до Бога ставатислова «рапсодія кохання», подруж- ме глибшою й сильнішою, то любов
жя мали поцілуватися. Для багатьох один до одного буде очищатися й
було складно, ніби це щось непри- зміцнятися.
стойне. Але немає нічого поганого в
Володимир БРИЧКА
ніжності між законним подружжям.
Біблія не забороняє ласку. Мені здаФото надані Департаментом
ється, що немає ціннішого подарун- сімейного служіння УЦХВЄ

Iсторичнi постатi

Чарльз і Сьюзі
Сперджени.
Вона називала
його «Тіршата»
«Ідеальний шлюб заснований
на чистому коханні й скріплюється
взаємною повагою»
Чарльз Гаддон Сперджен
Що знайшла Сьюзі Томпсон у
цьому невисокому, повному й незграбному молодому чоловікові?
Вона вирізнялася освітою та походженням, а цей сільський незграба не вмів ні одягнутися належним
чином, ні належно триматися в суспільстві.
Призначаючи побачення, він запрошував її послухати його проповідь. А якось він взагалі забув про
її присутність. Через це їхні заручини ледь не розірвали. Але все обійшлося.
Безперечно, усе це підготувало
її до випробувань, які почалися після весілля. Чарльз був настільки занурений у свої пасторські обов’язки,
що одного ранку в неділю він простягнув їй руку й сказав: «Доброго
ранку, мадам, як ви живете?» — ніби вперше в житті її бачив.
Чарльз Гаддон Сперджен — король проповідників, зовсім не був
«знахідкою» за лондонськими мірками. Але Сьюзі любила його й зробила все, щоб їхній шлюб став прекрасним і міцним союзом.
Він називав її Сьюзі, а вона жартома називала його «Тіршата» —
перським словом із Писання, що

означає «шанований». «Тіршата»
став найбільшим проповідником
свого століття. Він заснував коледж,
сирітський притулок, будинок для
людей похилого віку, видавав журнал і написав сто сорок книг.
Дещо вийшло і в Сьюзі. Вона організувала міжнародний Фонд книги, через який щорічно розсилалися
тисячі видань, Фонд допомоги пасторам для священнослужителів, які
потребували матеріальної підтримки, і їдальню для бідних. Ще вона
виростила двох синів і допомагала
Чарльзу в його дослідженнях. І якимось чином шлюб цих двох видатних і взагалі різних людей виявився
дуже щасливим. У чому ж секрет?
З чого все почалося?
Чарльз Сперджен подумав, що
це якась помилка, коли лондонська
церква Нью Парк-Стріт раптом запропонувала йому стати пастором.
Чарльзу було лише дев’ятнадцять,
і він ніколи не навчався у семінарії.
А ця церква була однією з найвпливовіших серед незалежних (неангліканських) церков у Лондоні. Принаймні колись була. Але вже кілька
років справи в церкві йшли все гір-

ше й гірше. Церква могла вмістити
тисячу двісті людей, але в неділю туди приходило до ста. Двоє дияконів
зрозуміли, що їм потрібна енергійна
молода людина, здатна змінити ситуацію. Тоді й спало на думку написати Чарльзу.
…Того ранку служіння відвідало
всього близько вісімдесяти чоловік,
а на вечір народу було вже набагато більше. Саме тоді Сьюзі Томпсон
уперше побачила Чарльза. Хоча вся
її сім’я поїхала на ранкову службу,
Сьюзі з ними не пішла. Але вдень
до них зайшов диякон церкви й нарікав, що вранці було стільки незайнятих місць. «До вечора треба зібрати більше людей, інакше нам
його не отримати». Диякон ставився до справи дуже серйозно, і йому
вдалося організувати пристойну аудиторію.
«Сьюзі теж треба піти», — додав він на прощання. Проте дівчині не дуже сподобалося те, що вона встигла почути про нового молодого проповідника. Їй подобалися
служителі зі статусом, і вона навряд
чи змогла б шанобливо ставитися
до служителя, який був молодший
за неї, а їй тоді було лише 22. Про-

те «заради друзів», як згадувала пізніше, вона вирушила до церкви разом із усіма.
Її перше враження не було позитивним. «Красномовність молодого оратора мало мене зворушила...
Його провінційні манери й мова викликали скоріше жаль, ніж повагу».
Запам’яталася їй зовсім не проповідь, а «величезний чорний сатиновий шарф, нечесане волосся та синя носова хустинка в білий горошок,
що виглядала з нагрудної кишені».
Як вона делікатно висловилася: «Це
все було досить кумедним». Синя
хустинка була поганою сама по собі, але коли він витяг її посеред проповіді й змахнув нею в повітрі — це
вже було відверто безглуздо. Незважаючи на це, молодий проповідник
справив враження на аудиторію.
Незабаром церква на Нью ПаркСтріт офіційно звернулася до Чарльза з пропозицією стати пастором
— і він погодився. Йому подарували дюжину білосніжних хустинок,
щоб він ніколи більше не з’являвся
на людях із синьою в білий горошок.
Але ці хустинки не зробили Чарльза
Сперджена більш вишуканим. Він
завжди одягався недбало й турбувався більше про зручність, ніж про
зовнішній вигляд. Речі, які він носив,
дуже підкреслювали його статуру.
А статурою він нагадував цистерну. Голова його здавалася непропорційно великою. Якщо він не посміхався, то обличчя було невимовно
похмурим. Але коли його сонячна
посмішка осяювала все навколо (а
посмішка ніколи не зникала надовго), то під впливом її тепла та світла
все тануло.
Освідчення
Тож Сьюзі привабила в Чарльзі не зовнішність. Основною причиною їхнього зближення був її духовний стан. Приблизно за рік до зустрічі з Чарльзом вона здійснила обряд покаяння, але після цього стала
«холодною й байдужою до всього,
що пов’язано з Богом». Сьюзі щораз
більше турбувало те, що вона віддаляється від церкви. У цей час Чарльз
Сперджен, молодий священик, дарує їй книжку «Подорож пілігрима». Вона була здивована цим. На
форзаці книги було написано: «Міс
Томпсон, з побажаннями прогресу в

благословенній справі пілігримів».
Так почалися їхні стосунки, які тривали до кінця життя.
Спочатку Сьюзі побоювалася чимось ділитися з Чарльзом. Мабуть,
тут було більше стриманості, ніж
страху. Сьюзі було важко виносити на обговорення свої духовні проблеми (це було неприйнятним у суспільстві того часу). Але її зачепила
непідробна зацікавленість, яку виявив Чарльз. Його повчання принесли свої плоди. Сьюзі так описувала це: «Він делікатно привів мене…
до життєдайного хреста, до миру й
прощення, якого так потребувала
моя душа».
У червні 1854 року, через шість
тижнів після того, як Чарльз подарував їй «Подорож пілігрима», вони з
кількома іншими парафіянами вирушили на відкриття нового виставкового залу. Усі жартували, сміялися й були надто захоплені бесідою,
щоб помітити, як серйозно Чарльз
розмовляв зі Сьюзі. Він показував
їй якусь книжку. Це була «Філософія в притчах» Мартіна Таппера. «Я
нещодавно прочитав цю книгу», —
тихо сказав Чарльз. Сьюзі, здавалося, це було нецікаво. Для розмови
про філософію місце було невідповідним. Чарльз розгорнув книгу в
тому місці, яке заздалегідь відзначив. «Що ви думаєте про це міркування письменника?» Вона глянула на вказаний уривок. Розділ називався «Про шлюб». Вона прочитала:
«Шукай собі добру дружину в Бозі,
бо дружина — найкращий дар Його провидіння... Думай про неї й молись про неї». Сьюзі була така збентежена, що навіть не могла підвести погляду на Чарльза. Потім вона
почула, як він сказав їй на вухо: «А
ви молитеся за ту людину, яка стане
вашим чоловіком?» Після урочистої частини Чарльз запропонував їй
пройтися виставкою. «І з цього моменту, — пише Сьюзі, — наша дружба стала переростати в найніжнішу
любов».
Через два місяці Чарльзу вже не
потрібно було вдаватися до книг,
щоб освідчитися в коханні. «Я вже
знала про це, — згадує Сьюзі, — але
зовсім інша справа — почути від
нього». Увечері вона написала у своєму щоденнику: «Неможливо описати все, що сталося сьогодні вран-

ці. Я можу лише в мовчанні схилитись перед милістю Бога й славити
Його за всі Його дари».
«Я буду більш уважним…»
Кількість відвідувачів церкви
швидко збільшувалася, і споруда була не в змозі вмістити всіх, хто приходив. Якось довелося провести зібрання за містом, просто неба. Прийшло близько десяти тисяч людей.
У той період Чарльз тижнями не міг
заснути. Під час проповіді йому не
вистачало сили голосу, оскільки аудиторія була величезна. У нього
сильно боліло горло, і потім він жартував: «У мене горло вимощене щебенем».
Чарльзу потрібна була зміна ситуації, і він вирушив проповідувати до Шотландії. Це була його перша розлука зі Сьюзі, і він дуже сумував за нею, хоча його проповіді були палко прийняті шотландцями.
Він пише їй: «Кохання моє, я й раніше знав, що люблю тебе, але тепер
я починаю усвідомлювати, наскільки ти мені необхідна. Коли я повернуся, то буду більш уважний до твоїх почуттів і так само ніжний, як і раніше».
…Їхнє одруження відбулося 8 січня 1856 року. Церква була переповнена. Тисячі людей юрмилися на
вулицях, усі хотіли подивитись на
наречених. Поліція насилу підтримувала нормальний вуличний рух
у прилеглих кварталах. Церемонія
була дуже скромною, як того хотіли
наречений та наречена.
Підтримка Сьюзі
Сьюзі мала на чоловіка серйозний вплив, проте для навколишніх
це було зовсім непомітно. Рассел
Конуелл, біограф, пише: «Для такої
людини, як містер Сперджен, який
усвідомлював прогалини у своїй
освіті й знав, що його манери мають бути кращими, така освічена
та терпляча дружина була величезним благом... Вона стримувала його від вчинків та слів, які могли бути
сприйняті як невихованість, виправляла помилки в мові та прогалини в
знаннях. Вона критикувала чоловіка
м’яко й обережно тільки тоді, коли
була впевнена, що це піде йому на
благо. Він цінував це й завжди просив її спостерігати за ним, щоб зго-

дом він міг щось виправити у своїй
поведінці. Вона була дуже розсудливою й начитаною, так що ніхто інший, крім неї, не впорався б з таким
важким завданням».
Якось у суботу ввечері Чарльз
просидів кілька годин над чистим
аркушем паперу, молився, переглядав богословські коментарі, починав робити записи й розумів, що почата думка не веде нікуди. Він зневірявся дедалі більше. «Мені було
так само погано, як і йому, — зга-

дує Сьюзі, — але я не могла йому
допомогти... Принаймні, я не знала,
чим я могла б допомогти». Зрештою
Сьюзі порадила йому лягти спати й
встати наступного дня рано-вранці.
Вона пообіцяла розбудити його на
світанку. На свіжу голову буде щось
легше написати, вирішила вона.
Однак рано-вранці наступного
дня Сьюзі почула, що Чарльз розмовляє вві сні. Вона прислухалася й зрозуміла, що це не було безладним буркотанням. «Незабаром
я вловила тему, — згадує жінка. —
Вона була викладена виразно, з великою силою й свіжістю... От би
запам’ятати основні моменти! Він
легко зміг би розвинутий розширити їх». Лежачи в ліжку, вона «знову й знову повторювала важливі
відправні точки міркування». І зрештою заснула якраз близько того часу, коли мала розбудити Чарльза.
Він прокинувся і, дізнавшись котра година, дуже розгнівався на
Сьюзі. Перспектива провести богослужіння без проповіді в присутності величезної кількості парафі-

ян зовсім не виглядала привабливою. Тоді Сьюзі розповіла йому, що
чула вночі. «Але це саме те, що потрібно!» — він просто не міг повірити в це. Накинувши план зі слів Сьюзі, Чарльз виголосив того дня одну з
найсильніших проповідей у своєму
житті.
Незважаючи на зайнятість Чарльза, подружжя все-таки знаходило
час один для одного. Однією з таких
можливостей були недільні вечори,
коли Чарльз повертався з богослужіння. Зазвичай він приходив дуже
втомленим, сідав у крісло біля каміна, а Сьюзі — на м’яку низьку лавку біля його ніг і читала йому вірші.
Іноді Чарльз просив прочитати йому
богословські книги. Загалом у їхньому будинку було що почитати. Бібліотека Спердженів налічувала близько тисячі двохсот томів.
Життєві випробування
Сьюзі була також і зразковою
матір’ю. Через дев’ять із половиною місяців після весілля в сім’ї
з’явилися близнюки, яких назвали
Чарльз та Томас. Для Сьюзі це був
важкий час. Пологи пройшли важко, і кілька тижнів вона не мала сил
підвестися з ліжка.
Це був тяжкий час і для Чарльза.
Він не міг знайти відповідного приміщення для своєї зростаючої общини. Одного разу він орендував
Ексетер Холл, який міг вмістити 4
тис. людей, але преса різко засудила його, оскільки це було не церковне приміщення. Та і воно було замале. Єдиний підходящий варіант —
Мюзік-хол Серрей, який вміщав 12
тис. людей. Тут влаштовувалися виставки, концерти, циркові програми. Але як же на це відреагує преса?
Вечір 19 жовтня 1856 року
Чарльз пам’ятав до кінця своїх днів.
На зібрання в Серрей зібралося дванадцять тисяч людей, ще десять тисяч з’юрмилося біля входів. Посеред служби під час молитви хтось
крикнув: «Пожежа!» В іншому кінці зали пролунало: «Хори рушаться! Розбігайтеся!» Люди піддалися
паніці. Зрештою семеро загинуло,
двадцять було скалічено, безліч поранено.
Це була провокація. Пожежі не
було. Чарльз спробував заспокоїти
присутніх. З кафедри він бачив, що

все гаразд. Зрештою двадцятидвохрічний проповідник знепритомнів.
Сьюзі була вдома, з близнюками, яким ще не було місяця. Вона
молилася за зібрання. І раптом вона
почула, що до будинку під'їжджає
таксі. Було надто рано, це не міг бути Чарльз…
Чоловік був на межі нервового
зриву. «Його гнів був такий сильний,
що ми думали — він ніколи більше
не проповідуватиме». Наступного
дня за наполяганням диякона він
перебрався до його будинку. Там
був великий тихий садок. Йому треба було відновити душевну рівновагу, але нічого не допомагало. Удень

він увесь час плакав, а вночі його
безперервно мучили кошмари.
Для Сьюзі це було тяжке випробування. Але вони разом неквапливо гуляли парком. І в одну мить він
раптом зупинився й глянув на неї:
«Який же я нерозумний! Якщо Господь славиться, що мені все інше?
Він великий, і нехай Його воля здійсниться через мене. Люба, тепер я
бачу, як все насправді».
Минув лише тиждень, як Чарльз
знову повернувся до церкви. Преса
звинувачувала його в тому, що сталося. Але, не звертаючи жодної уваги на газети, натовпи людей приходили на його проповіді. Вийшло так,
що завдяки трагедії ім’я Сперджена
стало відоме всій Англії. Невдовзі
весь Лондон, включно з лордами,
графами, мером, шерифами й навіть членами королівської родини,
приходив слухати молодого проповідника. Йому ще не виповнилося й
двадцяти п'яти.

Будні: праця й хвороби
Крім величезної церкви «Скинія», Чарльз заснував ще й Школу проповідників, яка розросталася з кожним роком. Більшість його
слухачів були бідні й не могли платити за навчання, тому матеріальні
витрати часто теж лягали на плечі
Сперджена.
У сім’ї грошима керувала Сьюзі.
Крім платні Чарльза, продаж збірників його проповідей став приносити
значні доходи. Завдяки Сьюзі Сперджени зуміли покрити всі витрати
на утримання Школи проповідників.
На будівництво нової церкви Чарльз
та Сьюзі змогли виділити п’ять тисяч фунтів стерлінгів. Організувавши
благодійний ярмарок, Сьюзі змогла
додати до цієї суми ще тисячу двісті фунтів. Це становило близько двадцяти відсотків від усіх витрат на будівництво.
Незабаром було засновано також сирітський притулок на п’ятсот
дітей. Була організована служба
розповсюдження книг, і близько ста
книгонош розійшлися дорогами Англії, стукаючи в кожні двері, пропонуючи придбати релігійну літературу чи Біблію.
Чарльз проповідував у багатьох
лондонських аудиторіях. Але часто він вирушав і до інших міст. Сьюзі завжди намагалася супроводжувати його. Вона тяжко переносила
розлуки. Але в 1868 році, коли Сьюзі було тридцять шість, дні її подорожей закінчилися. Вона, за її словами, «стала бранкою лікарняної палати».
Це були важкі дні для Чарльза
та Сьюзі. Вона пише: «Для чоловіка й дружини це був похмурий час,
я тяжко хворіла, і ніщо не допомагало мені від постійного виснажливого болю». Джеймс Сімпсон, винахідник хлороформу, запропонував безоплатно прооперувати жінку. Після
цього біль уже не мучив Сьюзі так
сильно, але вона стала інвалідом.
Чарльз дуже чекав на повернення
хворої дружини. Він писав: «Моя
мила, дорога страдниця! Сьогодні
весь день я бігаю як білка в колесі.
Спершу до Фенсбері по шафу — це
диво... Потім до Х’юлетта по свічник
для їдальні. Знайшов один цілком
за моїм та твоїм смаком. Дорогою
вдалося роздобути пресбурзьке пе-

чиво, а в коробці відсилаю тобі й
цю записку, і, сподіваюся, вона дуже скоро до тебе потрапить. Печиво
дуже солодке від моєї любові й молитов за тебе».
Хоча Чарльз дуже скучав за Сьюзі, він був вкрай перевантажений.
«Іноді мені здається, що я створив
величезну машину, яка все меле й
меле і ось-ось перемеле мене самого», — писав він у той час. Можливо, так воно й сталося. Через рік, коли Сьюзі вже була вдома, здоров’я
Чарльза різко погіршилося. Він був
хворий на подагру — дуже важку
форму ревматичного артриту. На
той час йому було лише тридцять
п’ять, і решту життя хвороба постійно мучила його. Для полегшення
стану чоловікові був потрібен більш
сухий і теплий клімат. Сьюзі, яка не
мала можливості поїхати з ним, розуміла, що іншого рішення немає,
навіть якщо це означало розлуку на
довгі тижні й навіть місяці. Вона пише: «Ці розлучення були дуже болючі для наших ніжно люблячих
сердець».
Після
повернення
додому
обов’язків стало не менше. Проте
Чарльз всіма силами намагався приділяти сім’ї якнайбільше уваги, хоча
основна частина турбот за дітей лежала на Сьюзі. Саме вона вивчала з
ними Писання. І згодом обидва їхні
сини стали священиками.
Служіння Сьюзі й смерть Чарльза
Після прочитання нової книги
Чарльза під назвою «Лекції моїм
студентам» Сьюзі сказала: «Я хотіла б надіслати по екземпляру кожному священикові в Англії». Чарльз

відповів: «А чому б і ні». Жінка прийняла виклик і розіслала книги. Коли про це стало відомо, люди стали надсилати їй гроші. Так було засновано Фонд книги — і в Сьюзі
з’явилося власне служіння. Чарльз
був радий цьому й писав: «Так Господь відвернув її від бід, наповнив
її життя змістом і постійним спілкуванням із Ним».
На стіні їхньої спальні висів напис: «Випробував тебе в горнилі
страждання» (Іс.48:10). І справді —
вони обоє перебували в цьому горнилі багато років. В обох траплялися
депресії, але це ще більше зміцнило їх і їхній шлюб. У січні 1892 року
Чарльз знову поїхав на південь, але
цього разу лікарі дозволили Сьюзі
поїхати з ним. Йому було п’ятдесят
сім, хоча через хворобу він виглядав
набагато старшим і почувався дуже
погано. Сьюзі сиділа біля нього, коли він прошепотів свої останні слова: «Мила, як багато благословенних хвилин я провів із моїм Господом!»
…Уся Англія, включно з принцем
Уельським та прем’єр-міністром, була в жалобі по ньому. На його похороні були присутні близько ста тисяч
людей.
Сьюзі опікувалася Фондом книги
аж до своєї смерті в 1903 році.
На одному весіллі, де проповідував Чарльз, він сказав: «Ідеальний
шлюб заснований на чистому коханні й скріплюється взаємною повагою». Його власний шлюб був саме таким.
За книгою
«25 дивовижних шлюбів»

Iнтерв’ю з нагоди

Чудодійний
рецепт довголіття
Степану Григоровичу Федьку — першому старшому
пресвітеру церков ХВЄ Чернігівщини 20 жовтня 2021 року виповнилося 90 років.
Щоб зустрітися з ним, у неділю 7 листопада я прибув
разом із діючим старшим пресвітером церков області Віталієм Гавулою до міста Ніжин. Там нас зустрів у домі молитви молодий пастор Сергій і сам Степан Григорович.
Ми брали участь у ранковому зібранні місцевої церкви.
Після служіння я мав час для розмови зі Степаном Григоровичем. Він відразу попередив мене, що збирається їхати на відвідини старенької немічної сестри, тому не буде
зі мною довго розмовляти. Я здивовано дивився на цього служителя: він жваво й тверезо проповідував, провів
у зібранні три години, потім понад годину ми розмовляли, а він і далі поривається їхати, як сам каже, на «посєщєніє».
Упродовж нашого діалогу я намагався довідатися про
рецепт здоров’я брата Степана. Що він робить для цього таке особливе? Але очікуваної відповіді не отримав.
Він і чай п’є з цукром, і зазначив, що з дитинства любить
солодке… Чоловік не жаліє себе, від юності активно трудиться для Господа… А може, саме в цьому й криється
секрет чудодійного рецепту? Нарешті я зрозумів, що силу, здоров’я, міць дає Бог. Про таких служителів написав
ще пророк Ісая: «…а ті, хто надію складають на Господа,
силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть
бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться!»
(Іс.40:31).
Отже, пропоную коротке свідчення брата Степана, бо,
щоб описати всі 90 років його життя, потрібно багато томів…

Християнське коріння
Я народився в 1931 році в сім’ї баптистів у селі Омбиш, що на Чернігівщині.
Життя від дитинства нелегке. Досі пам’ятаю, як було тяжко під час голоду (1933, 1947 роки). Від ранньої
юності працював пастухом у колгоспі.
Уже цілком свідомо увірував і прийняв вірою Ісуса
Христа в 1947 році, у 1951-му — прийняв водне хрещення в церкві християн-баптистів. Уповноважений у
справах релігії забороняв мені приймати водне хрещення через мій юний вік (тоді мені було 17 років).
Три роки я не міг охреститися. А потім до нас приїхав старший пресвітер церков області Андрій Герасимович Савенко — я йому й сказав про своє бажання.
Тоді він зі мною пішов до згаданого уповноваженого, який упродовж години вмовляв мене відмовитися від свого наміру. Нарешті сказав, що з мене, крім
християнина, нічого не буде, — і дозволив хреститися. Як не парадоксально звучить, але вийшло так, що
атеїстична влада комуністів дала згоду на моє водне
хрещення.
Потім із осені, одразу після хрещення, я три роки
служив в армії на півночі СРСР. Бог і мою службу благословив — я працював столяром, хоч спочатку й не
знав цієї справи. За відмінну службу (чи краще сказати — працю) мені на цілий місяць надали відпустку.
Спогади дитинства
З самого малку я жив життям християнина. У
нас була багатодітна родина — вісім дітей. Уже в
дев’ятирічному віці пас табуни гусей. Завжди розу-

мів, що я з сім’ї віруючих, що покладало на мене особливу відповідальність за свої дії й слова. Було, конем
на підводі розвозив жінок-колгоспниць до місця праці, їх було 12 душ,
то вони мене всю дорогу запитували про віру в Бога. Я тоді дуже мало
знав Слово Боже, але сам дивувався, як Дух Святий давав мені влучні
відповіді на всі їхні запитання.
Потім став пасти велику рогату худобу — ціле літо, аж до зими.
Якось, коли пас людські корови, то
мене одна жінка попередила, що її
корова, як буде телитися, втікатиме.
Так і сталося: як я не стежив, та корова зникла. Я впав на коліна й став
просити в Бога показати мені ту корову. Навколо ж ліси — куди йти? І
Бог вказав, куди саме йти: знайшлася та корова вже з телям. Яка б не
була скрута, я знав, до Кого треба
звертатися по допомогу. А молитися до Господа доводилося часто, бо
тяжкий був час.
Служіння в церкві
Я проповідував Слово Боже ще
до прийняття водного хрещення.
Коли переїхав жити до Ніжина,
то одразу пішов до церкви баптистів. Невдовзі обрали на служіння
диякона, а потім у 1970 р. — на пресвітера. За час служіння пресвітера,
яке я виконував упродовж 14 років,
було побудовано дім молитви.

Звичайно, нам не дозволяли
проводити зібрання, то ми багато
років збиралися вночі по хатах. Була
велика спрага по Богові. Це бажання бути в церкві й служити Богу в
мені не зменшилося до цього часу,
хоч здоров’я і активність уже далеко
не такі, як у молодих роках. Щодня
був на офіційній роботі (я працював
у Ніжині, на заводі «Сільмаш», столяром), а на зібрання все одно завжди спішив: у будні — увечері, а в
неділю — аж двічі. Доводилося також у справах церкви багато їздити
по області.
Я нині сам дивуюся, як вдавалося все робити й скрізь встигати. Моя
дружина Марія (я одружився одразу після армії) мала особливий дар.
Вона легко відрізняла, хто себе видає за християнина, але насправді
таким не є. Часто до нас КДБ підсилав своїх працівників, шпигунів, які
просилися до нас в хату на нічліг як
брати, що подорожують. Пам’ятаю,
як моя дружина одному з них, який
видавав себе за будівельника, побачивши його канцелярські руки, прямо сказала, що він кадебіст. «Яка ваша ціль?» — запитала вона. — Що
ви хочете від нас? Ми сумлінно працюємо, нічого шкідливого не робимо для держави». Їх було двоє, і вони вранці тихенько поїхали собі…
Було, коли в Ніжині нам забороняли давати хрещення, то доводи-

лося це робити таємно. Якщо ж і давали дозвіл, то вказували на болотисте місце на річці Остер. Міліція
не дозволяла робити хрещення в
гарному місці.
Я виразно пам’ятаю ті часи — і
за все дякую Господу, хоч як би важко не було. Подеколи мене забирали в КДБ, погрожували, вмовляли,
пропонували квартиру й служіння
пресвітера в місті, яке я виберу сам,
тільки б погодився виконувати їхні вказівки. Я ж рішуче відкидав їхні пропозиції.
Пам’ятаю, як на наше зібрання
учитель атеїзму приводив групу студентів із місцевого інституту, щоб
ознайомити їх із релігією на практиці… Потім він із студентами робив
аналіз нашого служіння. Коли ж побачив, що студенти під час служіння
стали плакати, то він перестав приводити їх до церкви. На жаль, цей
учитель атеїзму помер від алкогольного сп’яніння, не прийшовши до віри в живого Бога, хоч і слухав неодноразово проповідь Слова Божого.
Новий духовний досвід
До нас із міста Рівне на роботу в
колгосп приїжджали п’ятдесятники,
приходили на зібрання. Я давав їм
слово, хоч декотрі браття були категорично проти цього, але моє рішення перемагало. Вони так натхненно
проповідували, що все зібрання ро-

ти відкривало — так слухали. Я став
досліджувати Святе Писання — і вирішив бути п’ятдесятником. Церква християн віри євангельської —
п’ятдесятників у Ніжині організована в 1992 році.
Значна частина членів (16 душ)
на чолі зі мною вийшла з церкви
баптистів, бо не всі прийняли мою
проповідь про хрещення Духом Святим із знаменням інших мов. У селі

ді жартував, що з цією пожежею в
цьому домі вщерть вигорів дух комунізму.

Бобрик була церква п’ятдесятників,
деякі сестри з церкви баптистів відвідували ту церкву — і отримали духовне хрещення.
Спочатку збиралися в приватній оселі, а потім нас стало більше
20 осіб, і ми стали шукати приміщення для дому молитви. Цілу зиму проводили зібрання в орендованому приміщенні міського центру дозвілля. Ми змінили дев’ять
місць оренди, а цей дім молитви,
де ми зараз — це вже десяте місце.
З Божою допомогою знайшли
такий дім у центрі міста. У ньому
колись жив перший секретар партійної організації. І цей дім у 1992
році нам продала вдова цього секретаря, зменшивши ціну майже
вдвічі. Це також диво від Господа.
І навіть те, що цей будинок був
дуже зруйнований через пожежу,
яка сталася з вини працівників, які
ставили пожежну сигналізацію, —
сприяло тому, що цей дім молитви став ще кращим. Бо ми змінили проект — і відбудували цілком
новий ошатний дім молитви. Я то-

Відтоді виконую служіння пастора — уже в церкві п’ятдесятників.
А в 1994 році мене рукопоклали на
служіння старшого пресвітера церков ХВЄ Чернігівщини. Рукопокладав мене Микола Адамович Мельник. Це служіння я сумлінно ніс 12,5
років — до 2006 року.
Незважаючи на свій похилий вік,
щонеділі проповідую. Бачу, що люди хочуть бачити й чути мене. Я дружу з багатьма церквами, усіх вважаю братами й сестрами в Христі,
усіх тих, хто сповідує Ісуса Христа в
тілі. Приблизно двічі на місяць відвідую якусь із церков нашої області.
Не сиджу на місці.
Моя дружина Марія мені казала,
що хоче першою відійти до Господа,
щоб не залишатися самою. Так і вийшло — уже минуло сім років, як вона відійшла у вічність. Якось Марія
мені сказала, що я проживу 97 років.
Дякую Богу за всі роки життя, вся
слава належить тільки Богові. За все
Йому слава!

Служіння в області
«Так говорить Господь: Я бачив
твої страждання, твої сльози, Я вибираю тебе пастором у цю церкву!»
— саме так Господь проговорив через одну приїжджу сестру, яку я не
знав.

Геннадій АНДРОСОВ

В сивині
вони будуть цвісти…
Поет починає псалом 91 закликом до хвали: «То добре, щоб дякувати Господеві». Кому добре? Вам і
мені. Прославлення Бога відвертає
нашу душу від тривожних думок
і сповнює радісними переживаннями. Ми зустрічаємо ранок з піснею подяки і від цього стаємо щасливими на увесь день. Суєта змінюється спокоєм, а печаль — щирим
захопленням ділами Божих рук
(Пс.91:5). Де звершуються ці діла?
Вони звершуються в нас.
А далі йде одне з моїх найулюбленіших порівнянь: «Зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться,
немов кедр на Ливані, посаджені в
домі Господнім цвітуть на подвір’ях
нашого Бога, іще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі,
щоб розповідати, що щирий Господь» (Пс.91:13-16).
Пальма — символ витонченості
й краси, а кедр — непохитної сили.
Такими є ті, хто посаджений у домі
Господньому (Пс.91:14). Їхнє коріння глибоко проникає в ґрунт Божої
незмінної любові.
Ви думаєте, що вже у віці й
не можете бути корисними у Божій справі? Перебувайте в Божому слові, залишайтеся вкоріненими і утвердженими у Христі, пийте
з джерела Його любові й вірності.
І тоді незалежно від віку ви будете
приносити добрий плід і залишитеся «ситими та свіжими».
«Хліб наш
насущний»

Свiдчення

Три сюрпризи від Бога
Подружжя Анатолія та Віри
Мартинюків із Володимира-Волинського вже 14 років у шлюбі. До
сьогодні вони пам’ятають обіцянку, дану в день одруження, і мрії,
які тоді сповнювали їхні серця.
— Яким ви пригадуєте день свого весілля?
Віра:
— Це був один із найщасливіших
днів мого життя, якого я, як і кожна
дівчина, чекала. Це був осінній сонячний день. Було багато гостей.
Анатолій:
— Коли ми одружувалися, то
просили в Бога благословення, щоб
Він був нашою охороною й опорою.
І найбільше ми просили, щоби Бог
благословив нас дітками. Це основне, що в любові радує серця батьків.
Після одруження молода сім’я
сподівалася на швидке поповнення.
Але минали дні, місяці, але вагітність не наступала.
— Що ви відчували тоді?
Віра:
— Ми мріяли про діток, бо вва-

жаємо, що це Боже благословення.
Коли в наших друзів, які одружилися в той час, як і ми, стали народжуватися діти, я дуже засмутилася й
відчувала себе якоюсь неповноцінною. І ми щиро просили в Бога, щоби благословив нас дітками. Йдучи
на роботу, я не раз подумки зверталася до Нього: «Господи, дай нам
дитинку, і, якщо можна, не одну». І
через певний час виявилося, що я
вагітна. І вагітна — трійнею.
Перше, що я відчула, була радість. Після УЗД я не йшла додому, а
бігла, щоб швидше поділитися з чоловіком, з рідними.
Анатолій:
— Я тоді був на роботі. І от дзвінок від дружини. Вона каже мені:
«У нас буде трійня». Я був щасливим, бо ми чекали відповіді від Бога, і Він нас благословив потрійним
благословенням.
Віра:
— Після того, як ми дізналися,
що буде трійня, то постійно молилися за те, щоби Бог благословив наших діток, щоб вони добре розвивалися й народилися повноцінними.

Я мала народжувати в Луцьку.
Але сталося непередбачуване — почалися передчасні пологи, і чоловік
змушений був відвезти мене в місцевий пологовий будинок.
Анатолій:
— Після огляду лікарі прийняли
рішення про кесарів розтин. Я був у
сусідній палаті, чекав, коли наші дітки народяться, і, звісно, молився,
щоби Бог благословив дружину й діток, лікарів і саму операцію.
Віра:
— Я реально відчувала цю молитовну підтримку, бо мій чоловік молився в лікарні, батьки — у машині
біля лікарні, рідні — у себе вдома.
Усі просили, щоби Бог благословив
мене й діток.
Анатолій:
— Через 25 хвилин я почув, як
заплакав наш перший синок Сашко, потім Ромчик, а згодом і Естерка.
Їх принесли в палату, а згодом привезли й дружину. Я зрозумів, що Бог
почув молитву.
4 червня 2008 року на світ
з’явилося троє чудових малюків. Усі
троє вони народилися здоровими.

— Як це — бути батьками трійні?
Анатолій:
— Насправді — це велике щастя. Нам було нелегко, особливо на
початку. Майже місяць ми з дружиною й дітками пробули в неонатальному центрі в Луцьку. Тоді ми спали максимум по 4 години на добу,
були перевантажені емоційно. Але
ми прийняли це як Божий дар і черпали в Бога сил, і тішилися кожним
днем. Ми раділи кожним п’яти грамам ваги, які набирали наші діти, бо
це наближало нас до виписки.
Віра:
— Наші дітки були дуже малесенькі — по півтора кілограма. Вони не могли самостійно їсти, часто
плакали по черзі або й одночасно, і
треба було кожному приділити увагу. Часто було важко зрозуміти, чому вони плачуть, щоб допомогти їм
і дати раду. Але ми не дивилися на
цих діток як на проблему, як на те,
що робить наше життя складнішим,
хоча було нелегко. Ми раділи кожному їхньому вмінню, кожній зміні
в них. Ми раділи першій посмішці,
першому кроку, першому слову. Це
була для нас велика радість.
Тепер Естер є моєю помічницею.
Вона дуже відповідально ставить-

ся до навчання, захоплюється грою
на фортепіано, допомагає по господарству, із задоволенням вчиться
готувати.
Анатолій:
— Олександр — дуже уважний
і відважний. Він грає на флейті, дуже впевнено почувається на сцені,
у нього немає хвилювання. Разом
з тим, він дуже любить малювати й
допомагає мені в буденних справах.
Роман — дуже кмітливий хлопчик. Він усе, так би мовити, мотає на
вус. Дуже уважно стежить за тим, як
я роблю певні домашні справи чи
щось по будівництву. Любить бути
поруч, коли я щось майструю. Також
навчається грати на віолончелі, і це
в нього непогано виходить.
— Чи була у вас думка, що цього досить — і більше не будете народжувати дітей?
Анатолій:
— Ні, такої думки не було. Я народився в багатодітній сім’ї. З юних
років мріяв, що в мене буде справжня сім-Я — я, дружина і п’ятеро діток.
Віра:
— Ми прийняли нашу трійню як
нагороду від Бога. Не кожному дається така нагорода, як діти. І якщо

Бог дає тобі дитинку, то треба її з
вдячністю приймати як із Божої руки — і не боятися. Господь дасть усе
потрібне, щоб виховати цих діток.
Звичайно, були моменти, коли нам було дуже важко, особливо
коли малюки хворіли. А вони коли
хворіли, то один за одним. Але Бог
давав нам силу.
Анатолій:
— Якщо дивитися з людського
боку, то тепер навіть страшно народжувати дітей, бо розумієш, що треба побудувати для них житло, забезпечити їх їжею та одягом. Але, вивчаючи Боже Слово, розумію: коли
Бог дає діточок, то дає і для діточок.
І ми побачили це у своєму житті.
Але це тільки початок історії. 3 листопада 2010 року в сім’ї
з’явилися двійнята — Софійка та
Світланка.
Віра:
— Коли я дізналася, що очікую
двійню, це вже не злякало мене,
бо після трійні двійня — це вже
простіше. Тоді я зрозуміла, що Бог
по-особливому благословляє нашу сім’ю. Ми не хвилювалися, що
не зможемо виховати діток, молилися тільки за те, щоб вони народилися здоровенькими. Ми вже

знали, що якщо Бог їх нам дає, то й дасть сили їх виховати.
Анатолій:
— Софійка та Світланка — це мої «доцікі» (я їх так
називаю). Вони дуже рухливі й життєрадісні. Їм дуже
подобається, коли я перед сном беру їх на руки, обіймаю, кажу теплі слова. Вони навіть прикидаються, ніби заснули, щоб я заніс їх у ліжечко. Я дуже щасливий,
що Бог дав мені такий подарунок.
Я побачив, що Бог наділив моїх дітей талантами, і
ми стали розвивати ці таланти. Часто доводиться чути: «Понароджують дітей, а потім вони ходять затуркані, невиховані». Але невихованою й нерозвиненою може бути й одна дитина, якщо не працювати з нею. Наші
молодші доньки грають на скрипці. У нас є вже сімейний ансамбль — фортепіано, віолончель, дві скрипки
й сопілка.
Я тішуся тим, як швидко діти засвоюють ту інформацію, яку отримують від нас, у школі. Бачу, що Бог їх дуже благословляє.
Віра:
— Бувають дні, коли здається, що немає сили далі
щось робити, але Бог знаходив слова підбадьорення чи
через пісню, чи через вірш, чи через Слово Боже. У цей
час я розумію, що це головна праця мого життя. І вона
дуже важлива для Бога, і Він готує для мене особливу
нагороду.
Анатолій:
— Нам часто допомагали мої сестри-двійнята, які
почергово підтримували мою дружину.
Віра:
— А я дякую Богові за свого чоловіка, який завжди
був поруч. У ці нелегкі часи він завжди допомагав мені, хоча й приходив утомленим з роботи, бо йому доводилося немало працювати, щоб забезпечити наш побут.
Але й на цьому історія зростання сім’ї Мартинюків
не закінчилася. Їх чекав ще один сюрприз від Бога.
Віра:
— Коли через певний час я знову завагітніла, лікарі
мене привітали з черговою двійнею. Діти й чоловік із
радістю прийняли цю новину й з нетерпінням чекали,
коли мама народить їм хлопчика й дівчинку.
Анатолій:
— Таке благословення Бог дав неспроста. Він бачив,
що це нам під силу. І справді, коли народжувалися й
підростали ці дітки, ми бачили Його руку. Марк і Мирослава — стали особливим доповненням нашої сім’ї.
Віра:
— Ми навчаємо дітей молитися, читати Біблію, бо
знаємо, що якщо вони будуть із Богом — Бог буде з ними, їхнє життя буде благословенне.
Дехто може сумніватися в тому, що багатодітні батьки можуть бути щасливими, адже на їхні плечі лягає так
багато відповідальності та турбот. Але, окрім відповідальності, діти приносять у сім’ю так багато любові й
щастя, веселощів та втіхи!
Роман ЛАВРЕНЧУК, Галина ФУРМАН,
за матеріалами програми «Вижити в сім’ї»

Як вийти заміж після 30?

Я стояла перед дзеркалом, збираючись на роботу.
Новий ранок, старі думки: «І справді, хто тебе полюбить? Ці зайві кілограми не просто роблять тебе непривабливою, вони відштовхують. На твоєму обличчі з печаткою гормонального дисбалансу не зупиниться жоден погляд. Ніхто не зверне на тебе уваги, і ніхто ніколи не полюбить.
Раптом пригадалася моя молитва покаяння. Змучена гріхом у свій 21 рік, стою на колінах: «Господи, ось я.
Таке коротке життя, а здається вічністю, бо повне гріха й
бунту. Прости. Якщо я Тобі на щось пригоджуся, якщо Ти
маєш для мене якийсь план, прийми мене й використовуй для Своєї слави».
Я плакала. Чи прийме? Чи треба я Йому? І невпевнено прошепотіла: «Господи, захисти мене від закоханостей та побачень. Більше не хочу. Зачини моє серце, поки не прийде в моє життя ВІН…»
Через кілька місяців мені 30, а ВІН не прийшов. І, мабуть, не прийде… Та й як же ВІН прийде? Подивися на
себе…
Раптом тепло розлилося по серцю… «А ти подивися
на МЕНЕ…»
І десь у самому єстві зазвучали слова: «Як Господь
закрив твоє серце, так Він відкриє серце ЙОГО й вкладе
ЙОМУ любов до тебе».
Тими днями ми з колегами святкували весілля однієї
молоденької сестри. Веселилися, смачно їли й спілкувалися. Раптом одна з колег каже: «Цікаво, а котра з наших
дівчат наступна вийде заміж? Я думаю, що це буде…» —
і назвала ім’я сестри, молодшої за мене років на 7-8. Мене в людському списку наречених уже не було.
Я поверталася додому, майже не бачачи дороги від
сліз: «І правда, подивися на себе, ти нікому й ніколи не
будеш потрібна»… Удома лягла лицем до землі й через
схлипування казала: «Господи, бажаю Тебе більше, ніж
бажаю чоловіка. Якщо Твоя воля в тому, щоб я була сама
й лише Твоєю, я готова, я приймаю… Ось я».
І знову тепло розлилося по серцю… «Дивися на МЕНЕ…»
За тиждень мені 30. Раптом — теплий стук у серце.
Хто там? І знайомий голос: «Це ВІН».
Валентина НЕВМЕРЕЖИЦЬКА,
жіноче служіння УЦХВЄ

Представлясмо область

Старший пресвітер об’єднання
церков УЦХВЄ Черкаської області
Віталій МАЛИШЕВСЬКИЙ:

«Місіонерство на
Черкащині відіграє
ключову роль»

Про церкву в Черкаській області
— У чому особливість, специфіка Черкаської області?
— Напевно, у тому, що це центральна область, тут знаходиться географічний центр України. Я
вважаю, що потрібно посилювати
центр, щоб уся країна була сильна.
Але, на жаль, наш регіон найслабший у братерстві — маємо лише
14 церков у 14 населених пунктах і
майже 400 членів. Значна частина з
них — місіонерські общини.
Центральне розташування області пов’язане також із великою
кількістю туристів. Зокрема їдуть у
Канів, на могилу Тараса Шевченка.
В Умань приїжджають хасиди. Є потенціал для благовістя. Але в нас дуже обмежені ресурси. У Каневі є місіонери, в Умані немає. Але нашу
область відвідують вуличні благовісники на чолі з Олександром Курченком. Також у нас є великі поселення
ромів, місіонери проводять серед
них дитяче та соціальне служіння.
— Яких років сягає історія ХВЄ
Черкаської області? Як прийшла
Євангелія в цю область? Як виникли
церкви власне нашого об’єднання?

— Наскільки мені відомо, є згадки про церкви ОЦХВЄ на Черкащині
ще в довоєнні роки. Я думаю, що це
воронаєвський рух сюди досягнув.
А до Об’єднаної Церкви тут ще були баптистські церкви. Ще при Катерині сюди переїжджали багато німців працювати на землі. Багато з них
були християнами — менонітами,
баптистами. Вони не тільки вчили
землеробського ремесла, а й проповідували. Мали свої церкви.
А церкви УЦХВЄ з’явилися, мабуть, на початку 1990-х, це були
вихідці з ОЦХВЄ. Також тут діяло
об’єднання «Церква Божа в пророцтвах». Потім був ряд поділень. І
зрештою частина церков і груп увійшли в УЦХВЄ. Період становлення
був дуже складним, тому що супроводжувався різними конфліктами.
Тепер церков ОЦХВЄ тут більше, ніж
наших — близько 50 общин.
Першим старшим пресвітером
нашого обласного об’єднання був
Петро Корнійчук, другим — Віктор
Ткаченко (він служив у Кіровоградській області, а також опікувався нечисленною Черкаською), третім —
Анатолій Кривенко, четвертим —
Борис Сафанюк.

— Які фактори впливали на ріст і
розвиток церков в області?
— Тепер розвиток відбувається за рахунок того, що утворюються дочірні церкви від уже існуючих.
Є служителі, які зацікавлені в насадженні церков, але загалом таких
людей небагато. А також — за рахунок місіонерства, коли відкривається община в новому населеному пункті. Це два основні напрямки утворення церков. Місіонерство
відіграє ключову роль, і ми робимо
на нього наголос. На Черкащині працює місія «Голос надії». Є понад 20
місіонерів, близько 7 місіонерських
точок.
Є багато населених пунктів без
церков. До недавнього часу навіть
не було церкви в обласному центрі — лише кілька років тому започаткували. Так, у Черкасах уже є дім
молитви, збирається близько 30 людей.
— Які методи благовістя найбільш дієві? Як населення реагує
на проповідь Євангелії?
— Найкраще діють три види благовістя. Особистий євангелізм — коли християни проповідують коле-

гам по роботі, по навчанню… Табірне служіння — у нашій місцевості це
дуже хороший метод, який дозволяє досягнути і дітей, і їхніх батьків.
Соціальна робота, добрі справи —
проводимо мобільну клініку, очну
клініку, роздаємо продуктові набори, гуманітарну допомогу, співпрацюємо в цьому з соціальними службами.
Більшість людей у нашому регіоні вважають себе православними, хоча й відвідують церкву раз на
рік. Ніби й не відкидають проповіді Євангелії, але йти в церкву багато
хто боїться. Дивно, але досі живі стереотипи й «лякалки» часів Радянського союзу — хоча й не настільки, як на Східній Україні. Але навіть
слово «секта» ще чується. Причому
люди просто називають так протестантські церкви, навіть не вкладаючи в це негативного значення.

Ми маємо велику потребу в людях — у служителях, у посвячених
місіонерах. У нас є нові церкви, які
відкривають новонавернені... Буваючи в церквах Західної України,
я не раз звертався із запрошенням
приїхати до нас. Є місця, де ми починаємо працю. І якби туди просто
переїхали на проживання декілька сімей, то нам була б велика підтримка. Адже завжди найскладніше
почати, і потрібні свіжі сили, команда. До речі, у нашій області є переваги щодо купівлі землі, нерухомості — усе набагато дешевше.
Також є і фінансові потреби, особливо тоді, коли будуємо доми молитви. Ми вдячні, що на наші звернення приїжджають на допомогу
працівники з Волині, Рівненщини.
Також приїжджають команди молоді для проведення дитячих таборів.
Але потреба все одно залишається.

— Які ще види служіння розвинені на Черкащині?
— Напевно, найбільше розвинуте дитяче служіння. Також місіонерство. Є один невеликий реабілітаційний центр. Трохи активувалося жіноче служіння. Молодіжний
відділ насамперед потребує керівника — немає людини, яка взяла б
на себе відповідальність по області. І загалом у церквах небагато молоді… Ведеться соціальне служіння,
зокрема серед циган. Також у Ватутіно відкрили Соціальний центр. Він
призначений для людей похилого
віку, працює напрямок матері й дитини, ведеться праця з дітьми після
інтернату.

Про шлях служіння
— Як ви відчули покликання до
служіння?
— Я виріс у с. Корчин Рівненської
області. Нас було 10 дітей у сім’ї —
5 хлопців і 5 дівчат. З дитинства ходив на богослужіння. Наша церква налічувала близько 160 чоловік.
Мій батько був дияконом. Часто в
нас вдома збиралися служителі вирішувати різні питання. Пам’ятаю,
що служителем я не хотів бути, хоча
мав бажання проповідувати.

— Що ви назвали б найбільшим
досягненням в області? А в чому
церкви потребують підтримки?
— Поки що в нас немає якихось
значних успіхів, якими можна було
б похвалитися. Особисто для мене є
досягненням налагодження стосунків із ОЦХВЄ. Коли ми тільки приїхали в область, відчувалася напруга
між нашими об’єднаннями. Але на
сьогодні вдалося досягнути миру й
порозуміння — ми можемо спілкуватися, відвідувати церкви один одного, проводити спільні зібрання.
Дякувати Богу, стосунки й співпраця
стабілізувалися.

Коли повернувся з армії, мені
відразу доручили керівництво молодіжним служінням. Мені був 21
рік, я вважав, що сам ще надто молодий. Але чотири роки прослужив.
Потім на п’ять років поїхав у Прибалтику до брата. Працював там, а
вечорами навчався в біблійному коледжі у Вільнюсі, деканом у нас був
Іванас Шкуліс. Якось на занятті з місіології я відчув, що Бог щось до мене говорить, щось відбувається. Коли повернувся з коледжу на місце
проживання, це не припинилося. Я
став молитися, каятися, сповідуватися, говорити з Богом. Відчував поклик. Я сказав: «Боже, якщо Ти мене
кличеш до якогось служіння, кудись
хочеш послати, то я даю згоду!» Я
розумів, що ще не готовий, але прийде час, коли Бог кудись поведе. І
додав: «Навіть якщо прийде час, а
я не хотітиму піти, все одно поведи
мене!» Після цього мені стало спокійно на серці.
Життя йшло, закінчилося навчання. Я ніби нормально прижився у Вільнюсі, допомагав там у служінні. Але в якийсь момент зрозумів, що треба повертатися в Україну. Потім два роки жив у Костополі,
але старався не брати на себе ніякого служіння, бо відчував, що довго там не пробуду. Та все одно протягом року відповідав за молодіжне
служіння в місцевій церкві. У 30 років одружився. Ще до одруження ми

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
Черкаського обласного об’єднання церков УЦХВЄ
станом на 1 січня 2021 року

Зареєстрованих церков — 10,
у них членів — 351

Хорів — 1
Музичних гуртів — 1

Незареєстрованих церков — 5,
у них членів — 47

Притулків для людей похилого віку
— 1,
у них перебуває — 5 чол.

Пасторів рукопокладених — 9,
нерукопокладених — 1
Дияконів рукопокладених — 17
Молитовних будинків — 10,
будуються — 1
Молоді в церквах — 55
Керівників молоді — 3
Біблійних закладів церковного рівня — 1,

Реабілітаційних центрів для дорослих — 1,
у них перебуває — 32 чол.
Відповідальних за жіноче служіння
—8
Недільних шкіл при церкві — 10
Учнів у НШ — 157
Учителів у НШ — 13

з Ларисою погодилися, що поїдемо
на місіонерство, хоча й не знали ще
куди. А після весілля поїхали в таке
собі турне — шукати те місце, де ми
маємо бути. Були в різних областях.
Одне з міст, куди нас запросили, було Сміла. Я туди не хотів, тому що в
той час це було проблемне місце.
Але коли приїхали, то, попри всю
нашу логіку, відчули, що Бог нас хоче бачити саме тут. Було багато різних причин, відмовок, питань, аргументів, але Бог усіх їх забрав. І досі
переконаний, що це була Божа воля. Загалом минуло чотири роки від
того поклику у Вільнюсі до початку
місіонерства.
— Як ви стали обласним пресвітером? Чи легко було погодитися
на це служіння?
— Коли ми приїхали в Смілу, там
була невелика група з десяти людей
і зареєстрована церква, але не було кому служити. Я став виконувати
обов’язки пастора, згодом був рукопокладений.
Коли Анатолій Кривенко складав
повноваження старшого пресвітера, ми стали просити Михайла Паночка направити когось до нас на це
служіння. І він направив Бориса Сафанюка, який до цього працював в
Росії. Але той прослужив тільки два
роки й повернувся у Волгоградську
область. Знову постало питання обрання обласного керівника. І коли я
вчергове, будучи в київській канцелярії, звернувся з цим до старшого єпископа, він обняв мене й каже:
«А ти не хочеш взятися за це служін-

ня?» Для мене це був шок, я не очікував, не бачив себе в цій ролі — і
відразу відповів: «Ні!» Він каже:
«Ну, ти помолися, подумай».
Я боявся, не хотів цього служіння, усвідомлюючи всю відповідальність. Але якось, молячись, згадав
одну ситуацію. Ще коли жив у Костополі, потрапив якось на молитву,
і там щодо мене було таке видіння:
«Ти сидиш на стільці, приходить ангел і вдягає на тебе військовий одяг
із офіцерськими погонами». Я й забув за той випадок, а тепер згадав.
І прийшло розуміння, що ця справа дійсно від Бога. Я й до цього часу розумію, що в мене немає якихось особливих здібностей для служіння старшого пресвітера. Є багато
здібніших людей. Але комусь потрібно виконувати цю працю. Тож у
2008 році я погодився спробувати —
і працюю до цього часу.
— Які фактори, на вашу думку,
є ключовими для духовного й кількісного росту церкви?
— Святе життя християн і посвята
в служінні. Без цих речей навряд чи
можливий якийсь успіх. Кожен член
церкви має це розуміти. Адже люди
бачать наше життя. Якось ми підвозили одну жінку. Зазвичай розмовляємо з пасажирами, а цього разу
якось промовчали всю дорогу. Виходячи, вона питає: «Вибачте, а ви
віруючі?» — «Так, а чому ви запитуєте?» — «У вас якісь лиця не такі!»
Це було для мене приємним підтвердженням, що люди в нас бачать
Бога.

— Часто чим більша церква,
тим більше незадіяних людей,
адже «є кому служити», на відміну від менших общин. Як у вас із
цим? І як подолати проблему пасивності?
— Ми мусимо залучати всіх, кого можемо. Можливо, спрацьовує
той фактор, що «немає кому», тож
ніяк відмовити. Хоча задіяти людей
у служінні буває досить непросто.
Це насамперед індивідуальна робота з кожним. Коли доручаєш людині служіння й вона відчуває відповідальність, то і її ставлення до
нього міняється. У процесі вже приходить смак.
Загалом, я помітив, що молоді церкви й новонавернені люди більш посвячені, зацікавлені в зростанні. Звичайно, вони можуть і багато помилятися, бо не мають досвіду, зате вони горять. Тому
важливо таких відразу помічати.
Якщо їх відразу не задіяти, то пізніше це буде зробити значно важче. Думаю, що зарано не буває.
Пам’ятаю, як нам бракувало дитячих служителів, і ми довіряли відповідальність навіть підліткам. Вони виросли гарними посвяченими
служителями.
— Як впливають на церкву кризи останнього часу — війна, пандемія?
— Ми починаємо чимось цінувати, коли втрачаємо. Так було з
богослужіннями до карантину —
люди відвідували хто як, не завжди
цінували. Коли не можна було збиратися, багато хто змінив своє ставлення. Була велика спрага до служінь. Але потім знову всі звикли…
Щоб це якось вплинуло на людей, то мають відбутися перш за
все внутрішні зміни. Бо зовнішні
фактори, навіть війна, спочатку людей трохи насторожують, вони починають більше шукати Бога, а потім призвичаюються — та й усе. Так
само й пандемія. Дехто взагалі перестав ходити на зібрання через
страх заразитися.
У нас, мабуть, усі в церкві перехворіли, але якихось масових заражень не було. Один із наших дияконів складніше переніс хворобу —
лежав у лікарні під киснем. Решта
— просто вдома перехворіли.

— Яке бачення, мрії ви маєте щодо розвитку обласного
об’єднання церков?
— Є проекти з відкриття нових
церков, є бажання мати церкви в
районних центрах, але проблема
— у служителях. Тими силами, що
є, розвиватися складно. Коли немає
кому поселитися в новому населеному пункті, і ми тільки час від часу приїжджаємо — то це має дуже
слабкий ефект. Є села, де благовістимо, але закріпитися не можемо.
Тож працюємо в міру можливості.
Про особисте
— Кого ви вважаєте своїми вчителями?
— У ранній період це були батьки. Тато завжди говорив із нами, навчав життю. Під час навчання в училищі в Костополі великий вплив на
мене мав Василь Кравчук. Це був
досить складний період становлення. Мені було 15 років, і Бога любив,
і світ вабив. Я жив недалеко від нього і вечорами ходив на гарячі молитви. До мене часто там говорив

відмову від присяги. Перших три місяці було страшно. Але випробувавши нас, потім навіть довірили відповідальні посади. Одного брата-баптиста взяли водієм комбата, а мене — черговим по гуртожитку в селі.
З того часу я навіть жив поза частиною. На другий рік служби нас уже
відпускали у відрядження, і ми щонеділі їздили в Ялту на зібрання (я
служив у Криму). Ніколи нікому такого раніше не дозволяли.

Євангелізаційні заходи для ромів

Духовно-просвітницький захід на міському стадіоні
Бог. І в 17 років відбувся переломний момент особистого покаяння й
твердого рішення йти за Богом. Там
же отримав хрещення Святим Духом. Згодом став регулярно читати
Біблію. І коли пішов в армію, то був
уже духовно підготовлений.
— Чи переживали ви випробування віри під час служби в армії?
— Це був уже 1989 рік, режим
дуже пом’якшав. Але все одно ще
тиснули — замполіт викликав, погрожував гауптвахтою, тюрмою за

— Цей номер журналу присвячений стосункам в сім’ї. Розкажіть,
будь ласка, історію вашого одруження.
— Лариса — з Луцька, але ми,
власне, познайомилися на місії. Михайло запросив її допомогти в дитячому служінні. І вперше ми зустрілися в Корчині, звідки я мав їх відвозити в Росію. Вона мені ще тоді
приглянулася. Зрештою вирішив поговорити. Сказав, що маю почуття,

— Чи був хтось із місіонерів,
який надихнув вас до служіння?
— У першу чергу мене надихнув Господь. А з людей мене надихнув Сергій Ярута. Перша моя
поїздка відбулася 2001 року в Чувашію, Марій-Ел. Мій брат Михайло вже там працював, і я їх відвозив своїм автобусом. Я там два
тижні прослужив із місіонерами,
побачив усе на власні очі. І це було ще одним поштовхом для мене, щоб зробити остаточне рішення щодо місії.

запропонував молитися. Ми були
знайомі всього два тижні. Я повернувся в Україну, вона лишилася там.
Життя йшло, ми працювали, служили порізно, але продовжували молитися. Через півроку я знову приїхав до місіонерів. Поговорив із нею
вже більш конкретно, сказав: «Багатства не маю, усе що маю — автомобіль. Де буду жити, не знаю, тому що планую їхати на місіонерство.
Якщо ти готова розділити таку мою
долю, подумай». Вона каже: «Знаєш, побувши півроку на місії, я багато в чому змінила свої погляди.
Я настільки звикла, що не знаю, чи
зможу жити інакше. Відчуваю, що
це моє». Так ми й домовилися. Я її
забрав в Україну. Вона ще закінчила місіонерську школу, і ми одружилися. Наступного року відзначатимемо потрійний ювілей — 20 років
шлюбу, 20 років як ми на місії і 20
років нашій церкві. У нас із Ларисою
10 дітей — 9 синів і одна дочка.
— Як правильно вибудувати
стосунки в шлюбі й зберегти кохання впродовж 20 років?
— Я завжди вважав, що дружина дана мені від Господа з Його во-

лі, адже я довго молився за це. І, дякую Богу, у нас дуже добрі стосунки.
Жодного разу не було якихось серйозних проблем. Звичайно, дрібні непорозуміння бувають, коли в
нас різні погляди на щось. Але ми
мирно спілкуємося й приходимо
до спільної думки без жодних проблем. Головне — мати комунікацію
й вчасно вирішувати всі протиріччя.
— Яким був найважчий і найщасливіший момент у вашому
житті?
— Почну з другого — щасливим
я відчуваю себе завжди, адже щастя
залежить не від обставин, а від перебування в Богові, від усвідомлення, що ми спасенні Ним. Щодо труднощів — важкий момент був через
рік після нашого приїзду на Черкащину. У нас склалися напружені стосунки з церквою, нерозуміння, несприйняття. Але ми молилися, і Бог
підтримав, допоміг це пережити.
Зрештою буря стихла й все владналося.

— Чи були моменти, коли ви переживали надприродні відповіді
на молитву?
— Так, не раз люди в церкві свідчили про зцілення після молитви.
У нас є традиція — після Причастя
робити молитву за хворих з оливопомазанням. Пам’ятаю випадок із
перших років служіння в Смілі. Одна
жінка стала відвідувати церкву. Та
вона потрапила в лікарню, перенесла операцію й ніяк не могла встати після неї. Дзвонить і просить, щоб
приїхали за неї помолитися. А ми тоді були в Луцьку. Через кілька днів,
як тільки приїхали, я зайшов до хворої, поспілкувалися, помолився за
неї, поклавши руки. Вона так вірила,
що Бог її уздоровить! Навіть жінок у
палаті в цьому переконувала. Одна
з них сказала: «Якщо ти встанеш, то
і я повірю в Бога!» І після того, як я
пішов, вона вперше піднялася й стала ходити. Це було справжнє чудо
для них, вони були щасливі. Жінка
швидко видужала й через тиждень
виписалася з лікарні.

— Що ви побажали б церквам
України, зважаючи на виклики
останнього часу?
— Біблія каже, що Бог — наша
охорона. Якщо шукатимемо Його
постійно, то ніякі випробування не
лякатимуть нас. Випробування були, є і будуть. Одні змінюватимуться іншими. Але коли ми в Господі — страх не охоплюватиме нашого серця. Бог допоможе, захистить
і проведе незалежно від обставин.
Покладаймося на Нього кожного
моменту життя. За час служіння ми
мали різні труднощі — матеріальні,
духовні. Але надіялися на Бога — і
Він ніколи нас не залишав. Завжди
приходила відповідь — і ми бачили
турботливу руку Бога над собою.
Для церкви залишається пріоритетним повеління Ісуса Христа проповідувати Євангелію. Це її місія за
всякого часу, незважаючи на обставини. Можна й тепер знаходити
можливості для благовістя, і церква
повинна це робити. Ніщо не має зупинити Євангелії.
Розмовляв Дмитро ДОВБУШ

100-річчя п’ятдесятницького руху

На конференції, присвяченій 100-річчю п’ятдесятницького руху, була
представлена низка доповідей істориків ХВЄ про різні аспекти розвитку
вітчизняного п’ятдесятництва. Зокрема доповідачі акцентували на моментах впливу радянського режиму на церкви в післявоєнний період.
Уводячи заборону на освіту, підтримку служителів, соціальну діяльність,
використання музичних інструментів тощо, влада намагалася дискредитувати церкву, позбавити її впливу на суспільство, відвернути прихожан
від церви. Як зауважив у своєму викладі Михайло Мокієнко (молодший):
«Коли в 1990-2000-х роках точилися дискусії про ці речі, мені було дивно,
що дуже часто опоненти відстоюють не біблійну істину, а наративи Радянського Союзу». Пропонуємо вашій увазі матеріали конференції, присвячені богословській освіті служителів.

Церковне управління й зрощення лідерів
У Першому посланні апостола Павла до Тимофія перераховані
критерії, яким має відповідати служитель, щоб якнайкраще виконувати функції управління та навчання
церковної громади. Ці критерії можна поділити на дві групи. Перша —
це ті риси, на які має звертати увагу сама церква, обираючи лідера:
муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходнів, здібний навчати, не п’яниця,
не заводіяка, тихий, несварливий,
не сріблолюбець, добре керує власним домом, має дітей у слухняності, не новонавернений. Згідно з цим
кожна община може обрати для себе служителя, і їй не потрібно сторонньої допомоги. Але є дві риси
— здатність навчати й здібність ке-

рувати Божою церквою, які сама община не може до кінця оцінити. Тому потрібна допомога ззовні, яка
надається вищими структурами —
районним, обласним чи державним об’єднанням. У 1930-х роках ці
функції виконував Комітет — група
служителів, які обиралися на регіональному чи союзному рівні й наділялися функціями нагляду та виконання рішень керівництва.
Хочу зосередитися, власне, на
другій групі критеріїв, оскільки вони яскраво ілюструють те, як союз
п’ятдесятників у 1930-х роках намагався формувати досконале церковне управління, виховати лідерів, які
б вели й будували церкву. Адже були випадки, коли община обирала
лідера, але ніхто не перевіряв, чи

правильно він навчає й керує. Багатьом відома сумна історія Івана Мурашка й руху мурашківців, які починали як п’ятдесятники.
Для того, щоб розвинути дари
навчання в служителів, Густав Шмідт
почав здалека. Коли він відвідав
Польщу перші рази в 1920-х роках,
то помітив, що місцеві служителі —
дуже талановиті люди, повні духовних дарів. Після їхніх проповідей
сотні людей навертаються до Бога.
Але він також побачив, що при цьому вони не мають достатнього багажу біблійних знань, щоб навчати
церкву в тривалій перспективі. Щоб
ті люди, які навернулися, назавжди
залишилися в церкві й духовно
зростали. Він не міг відправити всіх
служителів до західноєвропейських
та американських семінарій, тому
спочатку вибрав десяток молодих
людей. Серед них були Артур Берхгольц, який пізніше став головою союзу, та Пауль Стехнік, який став постійним викладачем біблійного інституту. Коли ця група закінчила навчання, Шмідт посприяв, щоб вона
повернулася в Польщу й навчала інших служителів. У Гданську був заснований біблійний інститут, у якому проходили підготовку служителі союзного та районних комітетів.
У той період більшість служителів
Західної України навчалися там. Ко-

жен із випускників отримував документ, який засвідчував, які предмети той вивчав і якими знаннями оволодів. Цей момент дуже важливий
з огляду на те, що через вплив радянського режиму у свідомості багатьох людей (слава Богу, що їх все
менше) вкоренилася думка: «Навіщо документ, навіщо взагалі освіта?
Головне, щоб діяв Святий Дух!» Але
в 1930-х брати формували систему
церковного управління таким чином, щоб мати певність, що людина, яка навчає церкву, володіє всіма
необхідними компетенціями. Церква її обрала, але її ще потрібно забезпечити інструментарієм.
Ще один цікавий досвід 1930-х
років. Для проповідника, який хотів відвідувати інші громади й проповідувати там Боже Слово, після
спілкування, перевірки давали спеціальне посвідчення — таку собі ліцензію з конкретним строком дії.
Там було зазначено, що даний працівник церкви, який представляє
вказану релігійну ґміну, має право проголошувати святу Євангелію,
поширювати Христову науку, організовувати молитви над дітьми, поховання померлих і Господню Вечерю. Така система сприяла тому, що
в церквах навчали правдивої науки,
яка допомогла християнам пережити багато випробувань часів Другої
світової війни та радянського режиму.
У Новому Заповіті йдеться про
дари управління, призначені для
того, щоб служитель міг керувати дорученою церквою. Розбудова управління церковними спільнотами теж перебувала в компетенції
союзу. Тобто був механізм перевірки — як обраний служитель виконує
свою працю. У 1930-х роках розви-

валася колективна система управління, завдання й результати чітко
документувалися, що робило саме
управління прозорим і залежним не
тільки від одної людини. Основним
інструментом було документальне оформлення церковних подій —
протоколи зібрань. Ставилися завдання, призначалися відповідальні
за їх виконання, потім вони звітували про здійснену роботу. Багато історичних відомостей дійшли до нашого часу саме завдяки таким протоколам. Акцент був на тому, щоб
в управлінні церквою був задіяний
колектив людей — братерська рада, районний комітет, союзний комітет. Це робило управління прозорим, унеможливлювало те, щоб одна людина маніпулювала общиною.
У 1930-х роках очільники союзу практикували постійні кількаденні відвідини служителів і церков. У
кримінальній справі над Порфирієм Ільчуком збереглися його власні свідчення, де він говорить, як його відвідував Густав Шмідт, а потім
за дорученням Шмідта Іван ЗубЗолотарьов. Зокрема вони цікавилися тими людьми, яких він брав на
замітку, з’ясовували причини. Якщо
вдуматися, якого рівня був Порфирій Ільчук — він був одним із членів
союзного комітету, і все одно інші
члени комітету контролювали його
роботу. Ще один із тогочасних служителів, Юхим Стрілка, якраз був
прикладом людини, яка сповна реалізувала дари управління й навчання. Громада, якою він керував, налічувала 1300 чоловік, що становило
7% від усіх християн віри євангельської Польщі. Літні люди, із якими
ще вдалося поспілкуватися, свідчать про те, що тогочасні пастори та
єпископи залишилися в їхній пам’яті

Чи потрібна п’ятдесятникам богословська
освіта?
Для того, щоб отримати відповідь на це запитання, я пропоную зануритися в історію трішки
глибше й подивитися на контекст
п’ятдесятницького руху, а саме — на
зародження власне євангельського руху на території України. Якщо
поцікавимося богословською осві-

тою наших євангельських родичів
— ЄХБ, попередників ХВЄ, то побачимо, що на початку ХХ ст. їхні лідери мали досить потужну богословську освіту. Це допоможе нам
краще зрозуміти шлях розвитку
п’ятдесятницького руху.
Згадаймо, наприклад, Герхар-

як дуже відкриті люди, як справжні
батьки. До нашого часу збереглися
фото, де служителі разом грають у
спортивні ігри або у фартухах готують м’ясо для учасників конференції.
Основний наголос робився на те,
щоб церква була наповнена Божим
Словом і могла зупинити навіть свого лідера, коли він оступиться, вказати йому на його гріх. Красномовний випадок із того часу стосується Мойсея Масленчука. Він був членом союзного комітету, людиною,
яка брала активну участь у розбудові союзу. За спогадами одного з
очевидців, коли Мойсея Масленчука взяли на підтримку, то багатство
довело його до гріха. І хоча церква в
с. Тутовичі його вилучила, але вона
не змаліла, не розділилася, а навпаки — з роками зростала кількісно й
діє дотепер.
Усе це служіння могло вестися
завдяки тому, що Східноєвропейська місія фінансово утримувала
служителів. Вони мали підтримку в
розмірі 50 злотих щомісячно, що дозволяло присвятити достатньо часу
служінню.
Але в радянські часи відбулися дуже різкі зміни. Після 1945 року
служителям заборонили відвідувати громади, громадам заборонили
відвідувати одна одну, заборонили
матеріально підтримувати служителів, заборонили навчатися тощо.
Але якщо сьогодні ми хочемо розбудовувати церкву й забезпечувати її
сталим духовним розвитком, то саме варто подивитися на той інструментарій та принципи служіння, які
були в 1930-ті роки.
Дмитро КОВАЛЬ

да Онкена, батька континентального баптизму, який у ХІХ ст. через
служіння недільних шкіл відкрив велику кількість церков у Західній Європі. У його біблійній семінарії навчалися Василь Павлов, який до кінця свого життя вивчив 24 мови й міг
свідчити ними про Христа, Іван Каргель та Іван Кмета-Єфимович. Усі вони мали гарну богословську освіту, писали книги й своїм друкованим словом мали сильний вплив на

світогляд євангельських церков колишнього Радянського Союзу.
Ще одна цікава особа — Вальтер Жак. Німець, нащадок французьких гугенотів, він отримав богословську освіту в Галлі. 1906 року
приїхав у Таврійську губернію як місіонер. Брав активну участь у створенні євангельського видавництва
«Веселка» в менонітському с. Гальбштадт (теперішній Молочанськ).
Був одним із засновників учительської семінарії в Астраханці. Проповідував у Харкові. Під час заслання
в Костромську губернію організував
у Колгриві церковну громаду та загальноосвітню школу для дітей німців та австро-угорців. 1918 року повернувся до Німеччини. 1920 року
разом із Яковом Крекром заснував
місію «Світло для Сходу», яка трансформувалася у «Світло на Сході».
Проаналізувавши біографії ста
лідерів євангельсько-баптистського руху, я виявив, що 79 із них мали лише богословську освіту; 4 — і
світську, і богословську; 17 — лише світську. Семеро зі ста були докторами богослов’я, два доктори філософії та філології, четверо магістрів богослов’я, педагогіки, релігійної освіти, історії, троє бакалаврів
богослов’я, усі решта — мали мінімум 1-2 роки стаціонарного навчання в семінарії.
Географія навчання баптистських
лідерів вразила мене своїм розмахом. Світську освіту вони здобували в університетах Фрайбурга (Німеччина), Оксфорда (Велика Британія), Санкт-Петербурга (Росія).
Богословську освіту — в Лондоні,
Базелі (Швейцарія), Парижі, Берліні, Лодзі (Польща), Нью-Йорку, ЛосАнджелесі, Чікаго (США), Гамільтоні
(Канада), Ізмірі (Туреччина), Пекіні,
Празі, Стокгольмі тощо. Деякі з цих
навчальних закладів мали рівень Ліги плюща (асоціація восьми найстаріших американських університетів
— ред.).
Тому коли нам говорять: «Наші
батьки не мали освіти», то я відповідаю так: «Можливо, батьки, які
жили в радянські часи, справді не
мали, але наші діди й прадіди мали якісну богословську освіту!» Безумовно, що така широка географія
навчання формувала й широкий світогляд, який вплинув на формуван-

ня євангельського контексту та традицій церков колишнього СРСР.
Тепер перейдемо до освіти власне лідерів п’ятдесятницького руху. Оскільки Дмитро Коваль говорив про теологічну освіту в західному крилі, то я хочу більше звернути
увагу на східне крило.
Відомо, що Іван Воронаєв отримав богословську освіту в Берклі
(США). Густав Шмідт чотири роки
навчався в Нью-Йоркському біблійному інституті. Іван Герис та Порфирій Ільчук також пройшли підготовку в біблійному інституті. Гаврило Понурко навчався на біблійних
курсах Івана Проханова в СанктПетербурзі. Родина Заплічних перед
тим, як поїхати на місію, навчалася в
Нью-Йорку.
Тож лідери першої хвилі
п’ятдесятницького руху і західного, і
східного крила мали хорошу систематичну богословську освіту. І з цією
освітою вони ввійшли в співпрацю з
об’єднанням Асамблей Божих. Тобто українська гілка п’ятдесятників
увійшла в богословську традицію
американського п’ятдесятницького
руху — у плані догматики, віровчення й богослужбової практики. І зрештою систематична богословська освіта Івана Воронаєва, Густава Шмідта та інших лідерів
п’ятдесятницького руху, отримана
в Америці й пропущена через досвід вітчизняного п’ятдесятницького
контексту, була виражена у віронавчальних документах, якими тою чи
іншою мірою користуються всі українські об’єднання церков.
У 1926 році Іван Воронаєв опублікував «Коротке віровчення християн євангельської віри». А журнал
«Євангеліст» став джерелом систематичних богословських знань протягом всього 70-ліття панування атеїстичної ідеології та гоніння на християн.
Хочу також звернути вашу увагу на рішення з’їздів, які проводив
Іван Воронаєв. Зокрема І Всеукраїнський з’їзд ХЄВ 1926 року рекомендував правлінню Союзу організовувати біблійні та регентські курси, оскільки в цьому відчувалася велика необхідність. ІІ Всеукраїнський
з’їзд ХЄВ 1927 року одноголосно постановив провести вказані проповідницькі курси не лише в Одесі, а й

в усіх районах. Кожен проповідник
мав заповнити анкету, пройти комісію, яка перевіряла його рівень пізнання Біблії та духовний досвід. Для
утвердження адекватного біблійного розуміння в церкви розсилалися
конспекти проповідей на різні теми.
Під час радянського періоду богословська освіта потрапила під
заборону. Закон «Про релігійні
об’єднання» 1929 року гласив: «Не
допускається викладання будь-яких
релігійних віровчень у державних,
суспільних і приватних навчальних та виховних закладах». За духовну літературу, особливо ту, яка
містила елементи есхатології, давали тюремний строк. Тому в багатьох людей склалося враження, що
в радянський час теологічної освіти
не було. Та ми знаємо, що насправді наші попередники мали потужну
богословську підготовку. Збереглися навіть свідчення про те, що брати робили своєрідні біблійні школи
«поміж нар» — під час перебування
в ув’язненні. А з 1968 року в Москві
працювали заочні біблійні курси
(ЗБК), які за два роки давали базову біблійну освіту. На основі програми ЗБК потім проводилися курси в
різних регіонах України. Цікаві приклади підпільної богословської освіти — біблійні школи в Таллінні, Ризі,
Санкт-Петербурзі в 1980-х роках. Вони були очно-заочної форми, проходили на конспіративних квартирах і
тривали 2-3 роки.
Отже, п’ятдесятники були дотичні до богословської освіти, мали підґрунтя в традиції баптистів та традиції навчання власних лідерів, знаходили можливість отримувати освіту
навіть у непрості радянські часи. А з
початком незалежності відкрилася
велика кількість біблійних навчальних закладів. За моїми підрахунками, сьогодні їх — більше 30. Тепер наша освіта переходить від народного богослов’я до академічного рівня. Поєднання богословської
освіти й помазання Святого Духа
дає найкращий результат. Думаю,
це все мотивує нас до трансформації власного мислення щодо необхідності богословської освіти та її
розбудови в Україні.
Віталій ГУРА

Свiдчення

Тим, хто любить Бога,
усе на добро

Свідчення Оксани Сорокіної, надруковане в попередньому номері
журналу, несподівано отримало своє продовження. І ми хочемо поділитися ним із вами, оскільки наш журнал став одним із об’єктів цієї дивовижної історії.
— Одним із головних моментів
розповіді, надрукованої в минулому журналі, було свідчення про нашу донечку, яку ми вдочерили зовсім маленькою. На момент нашого
знайомства їй було 1,5 місяці, а поки вдалося оформити опіку й забрати додому, минуло ще три місяці.
Любов до цієї крихітки наче завжди
була в серці. Я не знаю, що відчуває
жінка, коли народжує дитину, але
чомусь упевнена, що ті переживання та емоції нічим не відрізняються
від тих, які відчувала я.
Коли прийняла рішення про всиновлення, моїм найбільшим бажанням було, щоб це було немовля.
Щоб усе з самого початку. Бог почув
і зробив моє бажання реальністю. Я
вже розповідала детально, як росла
наша дівчинка. Ми стали настільки
рідними, що в нашій сім‘ї ніхто ніколи навіть не згадував про те, що донечку всиновили. Єдиною проблемою було те, що в сімейному альбомі не було світлин із пологового
будинку, не було доказів моєї вагітності, і періодично Катюша запитувала в мене, чому немає цих фото…
Змалечку вона часто ставила такі запитання: «Мамочко, а ти мене ніколи не залишиш?» або: «А ти мене
народила чи тобі тьоті віддали мене
в пологовому?»
Як відповідати? Ми з чоловіком
дивилися один на одного й не розуміли. Відповідаючи щось на кшталт:
«Чому ти про це питаєш? Не переживай, доцю, ти наша!», я розуміла,
що рано чи пізно це питання треба
буде підняти. А тут безліч інших питань… Варто казати чи ні? Коли сказати, в якому віці? Як вона це сприйме, що буде далі, як жити?
Це дуже турбувало. Коли Катюші
виповнилося 12 років, я стала з по-

стом і молитвою запитувати в Бога,
як розказати й коли. Щоб це було
тільки тоді, коли Бог приготує час.
Щоб серце донечки мало змогу це
прийняти й зрозуміти. Я молилася,
час минав, відповіді не було.
Ще раніше, коли моїй дівчинці
було років десять, я знайшла в соціальних мережах її біологічну маму. Не знаю для чого, але цікаво було подивитися, як вона живе, чи має
діток? Чи схожа моя дівчинка на неї.
О, так, вона була дуже схожою! Точнісінька копія. Не зможу описати
своїх почуттів…. Вони були якісь незрозумілі…
І ось настав 2021 рік. Моїй донечці виповнилося 15 років, вона прийняла водне хрещення, служить у
групі прославлення зі мною, добре
вчиться, ніжна, турботлива. Вона завжди була особливо прив’язана до
нас, батьків, завжди хотіла бути з
нами. У нас є особливі сімейні традиції, які встановила Катюша. Перша — завжди цілувати один одного
й бажати «на добраніч» кожного(!)
дня. Навіть якщо вона ночує в бабусі, то дзвонить спочатку одному
з батьків, потім іншому, бажає нам
доброї ночі — і ми повинні поцілувати один одного. Друге — після
будь-якої молитви, чи за їжу, чи після вечірньої спільної молитви, ми
повинні втрьох міцно обійнятися…
Коли я писала своїй подрузі лист
про своє життя, то навіть уявити не
могла, як Бог поверне події в нашій сім‘ї. Не знала, що це свідчення надрукують у журналі «Благовісник», і саме цей журнал буде читати моя дочка, щоб дізнатися правду
про своє народження. Але все за порядком.
На початку жовтня вийшов випуск журналу, у якому надруковано

статтю про нашу сім’ю. Ми дали згоду на цю публікацію. Пастор нашої
церкви отримує журнали й роздає у
всі церкви нашого міста. Коли він їх
отримав, то, прочитавши наше свідчення, спитав, чи роздавати іншим.
Ми з чоловіком чітко зрозуміли, що
саме зараз той час, який Бог приготував для цього непростого питання. Коли чоловік запитав, як ми будемо розказувати їй, я просто відповіла: «Ми дамо їй прочитати журнал». Так і вирішили.
Це був понеділок. Чоловік зустрів донечку зі школи, а я, чекаючи їх удома, молилася, щоби Бог був
у цю мить із нами як ніколи раніше!
Такі різні почуття накривали, але в
серці був спокій — Божий спокій.
Вони прийшли. Катюша така весела, щебече безперестанку про
день у школі, про події, про вчителів… Про все на світі. Вона хвилювалася й намагалася зрозуміти, що
відбувається. Чоловік по дорозі сказав їй, що ми хочемо з нею поговорити про щось дуже важливе.
Ми всі сіли на диван. Чоловік сказав, що ми хочемо дати їй прочитати одну статтю журналу. Вона жартувала ще щось, але я вже нічого не
чула, крім свого серцебиття. Донька стала читати — і все наче застигло в повітрі. Вакуум, тиша… І тільки
Божий спокій у серці тримав почуття, які вирували в розумі. Час наче
зупинився… Здавалося, чую глухий
стукіт сльозинок, що падали на сторінки журналу…
Усе — більше не було змоги триматися! Вона вже прочитала… Сльози застилали очі, неможливо було
нічого бачити. Поруч, тримаючи мене за руку, плакав мій коханий. Такий сильний, мужній, завжди веселий і впевнений — плакав. Я ніколи
не бачила, щоб він плакав. Ситуацію
вирішила наша маленька дівчинка, яка, відклавши журнал, підбігла до нас, так міцно обняла й стала нас утішати, як маленьких дітей:

«Не плачте, я дуже вас люблю, це нічого страшного. Ви не переживайте,
ви мої батьки назавжди…» — казала наша дівчинка й так міцно, за нашою сімейною традицією, обіймала нас.
Боже, Ти чудовий, невимовний,
неймовірний!
Вечір того жовтневого дня став
новою сторінкою нашого життя. Усі
розуміли, що тепер не буде, як раніше. Заспокоївшись трохи, ми змогли поговорити. Поговорити про те,
що завжди її так цікавило. У той же
вечір я показала їй фото біологічної
мами, розповіла що в неї є сестра й
братик. Це я дізналася з соціальних
мереж, бо стежила за їхнім життям.
Найважчим був наступний тиждень. Отримати інформацію, до того ж такого змісту — це одне. Обміркувати її, зрозуміти й прийняти —
зовсім інше. Треба було жити далі,
знаючи правду. Зі школи наступного
дня донечка прийшла із заплаканими очима. Я дуже часто дзвонила їй,
турбувалася про її стан, настрій. Вона казала, що все добре, але я знаю
мою дівчинку! Щоб ми не переживали, щоб не плакали, вона готова
була все тримати в собі.
Проте довелося пережити ще
декілька нелегких моментів. Наприклад, Катюша запитала мене: «Навіщо ви мені розказали, усе ж було добре?» Я не зразу, наступного
дня відповіла їй, що Бог мені сказав
у молитві зробити це. «Бо якби ми
не сказали, ти запитувала б нас, —
пояснила я, — чому ми не зробили
цього. І ми б опинилися в замкнутому колі».
А потім я відкрила свої думки
щодо цих обставин: «Донечко, ми
з тобою просто не маємо права бути незадоволеними. Це ворог, який
прийшов украсти, убити та знищи-

ти, хоче щоб ми жаліли себе й таким чином виявили невдячність Богові. Моєю долею було — прожити
бездітною жінкою, але Бог змінив її,
подарувавши мені двох прекрасних
донечок (старша Настя, донечка мого чоловіка, деякий час жила з нами). І я відчула радість материнства.
А твоєю долею було жити в дитячому будинку, але Бог знав твоє серденько й помістив тебе в нашу родину. Бог змінив наші долі! Ми з тобою стали Божим чудом одна для
одної». І це насправді було так. Ми
всі відчували, що за цим усім стоїть
Бог!
Через якийсь час Катюша знайшла в інстаграмі свою біологічну
маму. Вона дуже хотіла познайомитися зі своєю сестричкою й спитала
в мене, чи може це зробити. Я щиро
підтримала її в цьому, бо бачила, як
вона переживає, щоб ми не образилися на неї.
Катюша вирішила написати своїй
біологічній мамі, я допомогла скласти текст повідомлення. Надалі все
почало відбуватися найдивовижнішим чином. І в цьому ми знову побачили Боже чудо. Іра (так звуть цю
жінку) відповіла — і почалося спілкування. Кожну відповідь ми писали разом. Іра виявилася хорошою
людиною. Вона переживала, бо думала, що Катюша сама вирішила її
знайти й що ми, її батьки, образимося, коли дізнаємося про це. Я вийшла з нею на зв’язок і підтвердила,
що ми не маємо нічого проти, щоб
вони спілкувалися.
Передати всі емоції цих подій
практично неможливо. Через декілька днів Катя вже спілкувалася зі
своєю сестрою, і, на диво, вони виявилися дуже схожими й зовні, і за
інтересами. Подружилися одразу
настільки, що вона запросила Катю-

шу на день народження, який мав
бути наступного тижня. І це вже стало проблемою, тому що Ірі треба було розповісти своїй доньці, хто така
Катюша. Це було ще важче, ніж нам
розказати Каті нашу правду…
Ще одним неймовірним поворотом стало те, що цього літа Іра стала
відвідувати євангельську церкву….
Боже! Як? Як Ти це робиш??? Це неможливо зрозуміти! Одного недільного ранку ми прийшли на служіння, готувалися до прославлення — і
раптом мені приходить смс від Іри,
що вони приїхали всією родиною й
вже біля нашої церкви!
Мої ноги й руки затремтіли, і я
пішла зустріти їх. Коли ми обнялися з Ірою, то я відчула, як вона тремтить. Ніколи не уявляла, що такий
день буде в моєму житті. Коли ми
зайшли й Катя побачила всіх, її й без
того великі очі стали ще більшими.
Навколо вже було багато людей, і
ніхто навіть уявити не міг, хто ці люди, які вперше прийшли сьогодні.
А вже через два дні після цієї зустрічі донечка була на святкуванні дня народження своєї молодшої
сестри, про яку вона так мріяла. Ці
події відбулися рівно через місяць
після того вечора, який змінив наше життя. Попереду ще багато розмов, запитань, відповідей, спілкування… Але з нами Бог. І це дає спокій і впевненість, що все буде нам на
добро. Бо ми любимо Бога, любимо
один одного, а Бог любить нас усіх.
Ким я була би без Його любові?
Самотньою, бездітною жінкою. Ким
я стала з Ним — щасливою коханою
дружиною й мамою прекрасних донечок, яких подарував мені Бог.
Усе складається на добро тим,
хто любить Бога!
Оксана СОРОКІНА

«Християнські табори для людей із порушеннями слуху — це осередок прийняття
й любові» — Павло Смаль

Департамент служіння людям з порушеннями слуху УЦХВЄ активно використовує таку форму соціальної
роботи як табори відпочинку. Восени — час підведення
підсумків, тож ми попросили директора Департаменту
Павла Смаля підсумувати результати роботи та розповісти, де та які заходи було проведено. За його словами,
близько 250 осіб із порушеннями слуху цього року відчули особливу атмосферу християнських таборів.
«Літо було дуже насиченим. Наші перекладачі жестової мови, глухі та слабкочуючі віряни, а також небайдужі члени церков доклали максимум зусиль, щоб Добра Звістка поширювалася серед людей із порушеннями слуху», — говорить Павло Смаль.
У різних куточках України проходили християнські
табори та одноденні зустрічі для людей із порушеннями слуху. Усі програми розроблялися з урахуванням вікових та психолого-фізіологічних особливостей учасників. Табори проходили в містах Маріуполь, Бердянськ,
Ковель, Київ, Львів, у Рогатинському районі Івано-Франківської області. Учасниками таборів були люди з усієї
України.
У м. Маріуполь учасниками табору були дорослі. Тема «Ті, що біжать за нагородою» дала можливість глибше осягнути питання віри, благодаті та християнських
чеснот. У Завіт із Богом через святе Водне Хрещення
ввійшли 4 людини.
У м. Бердянськ співробітники благодійного фонду
«Кольори тиші» провели табір для дітей із порушеннями слуху. Тема табору «Твоя морська подорож» була
розроблена працівниками фонду спеціально для цього
проекту та мала унікальний характер світогляду та культури глухих людей.
У м. Ковелі учасниками табору були люди різного віку. Табір проводили глухі за підтримки сурдоперекладачів. Обговорювали багато християнських тем, які
об’єднувалися в одну загальну тему «Дивні діла Твої —
і душа моя знає про це».
У Києві було проведено зустріч для підлітків та молоді. Присутні мали змогу обговорити тему «Мій кращий
Друг Христос».

На Галичині громадська організація «Львівська майстерня щастя» провела табір для молоді. Тему «Хто такий християнин?!» розділили на підтеми, що дало змогу якісно донести інформацію до людей із порушеннями слуху. Також було організовано походи та екскурсії,
які забезпечили умови для проведення індивідуальних
бесід-євангелізацій.
Перебуваючи в таборі на Франківщині (Рогатинський
район) підлітки та молодь вели бесіди на тему «Христос
у твоєму житті».
Невід’ємними елементами кожного табору були
спільні молитви, служіння, біблійні уроки, корисні майстер-класи, бесіди біля вогню, ігри та розваги.
«Християнські табори для людей з порушеннями
слуху стають місцем зближення і здруження, — говорить Павло Смаль. — Кожного разу складається враження, що зібралася одна велика сім’я. Спілкування,
біблійні уроки, спільні інтереси, атмосфера прийняття та розуміння набувають особливої цінності для цих
людей, особливо ж у період після карантину. Дякую Богу за Його благословення й підтримку, а також волонтерам, які відгукнулися на прохання про допомогу», –
сказав служитель.
Оксана СУХАРІНА, Дар’я ОГУЛЯ

Криворізька церква «Вефіль»
відсвяткувала віковий ювілей
У Кривому Розі в неділю, 10 жовтня, церква «Вефіль» святкувала своє 100-річчя. Як виявилося, це визначна подія для всіх євангельських християн міста.
Святкова атмосфера відчувалася вже біля дому молитви — на зібрання поспішали й члени місцевої громади, і численні гості з інших церков. Адже, фактично,
церква «Вефіль», пастором якої з 1995 року служить
Віктор Степанченко, стала «матір’ю» багатьох церков
християн віри євангельської в Кривому Розі й околицях.
Серед гостей було чимало пасторів та служителів
із інших церков. Привітати церкву з таким поважним
ювілеєм приїхав перший заступник старшого єпископа УЦХВЄ Анатолій Козачок. Від обласного об’єднання
«іменинницю» вітав заступник старшого пресвітера
Дніпропетровського обласного об’єднання церков ХВЄ
Павло Дігтяр.
Особливо приємно було бачити на святі представника родинної пасторської династії Анатолія Трюхана,
який у 2000 році перейняв «пасторську естафету» від
свого батька, Івана Даниловича, а той у 1970 році — від
свого батька, Данила Афанасійовича, служителя церкви з 1941 року. Тепер Анатолію Івановичу активно допомагають у служінні не лише син Олександр — диякон
церкви, але й 12-річний онук Назарчик.
Як і на кожному дні народження, було багато подарунків і, звичайно ж, — гостина. А за все слава Всемогутньому Богові!

100-річчя п’ятидесятницького руху
в Україні
16 та 17 вересня 2021 року в Києві відбулися урочистості з нагоди 100-річчя п’ятидесятницького руху в Україні. Захід був запланований ще на 2020 рік, але через карантинні обмеження не відбувся.
Першого дня святкування ювілею єпископів, пасторів та інших служителів євангельських церков України
й зарубіжжя приймала церква «Благодать» Софіївської
Борщагівки, що біля Києва.
Розпочав святкове зібрання перший заступник старшого єпископа УЦХВЄ Анатолій Козачок о 14 годині. Він
привітав присутніх із ювілеєм, оголосив святкове зібрання відкритим і запросив до молитви.
Після пісні, виконаної молодіжним хором Київської
церкви християн віри євангельської, що на Кар’єрній,
44, до слова був запрошений старший єпископ УЦХВЄ
Михайло Паночко, який привітав присутніх, вказав на історичний контекст святкування й звершив подячну молитву. Зокрема, він сказав: «Ми зібралися, щоби дякувати Богу, щоби згадувати те, що пройшли наші попередники, щоби подивитися на всю канву історичних подій
і в них побачити величезне Боже милосердя до нашої
країни й до нашого народу».
Надано було слово Девіду Хасавею, 89-літньому
євангелісту, який представляв п’ятидесятників Великобританії. У свій час він увозив Біблії в Україну, за що навіть був ув’язнений радянською владою.
Вітали українську церкву з ювілеєм й інші служителі
із зарубіжжя: В’ячеслав Патрефелюк (Узбекистан), Ігор
Цар (Казахстан), Іванас Шкуліс (Литва). Звучали вітання
зі Швеції, Румунії, Молдови, США.
Після вітань Павла Сівця (Об’єднана Церква ХВЄ),
Віктора Лимонченка (Об’єднання слов’янських церков Східного узбережжя Америки), Олександра Зайця
(Українська євангельська церква) присутнім був запропонований блок доповідей про уроки сторічної історії
п’ятидесятницького руху в Україні.
Дмитро Коваль доповідав про управління євангельською громадою та зрощення церковних лідерів. Олег
Борноволоков — про розуміння хрещення Святим Духом п’ятидесятниками. Михайло Мокієнко — про роль
культури в євангельському середовищі. Віталій Гура —
про значення богословської освіти. Михайло Хром’як
— про активну публічну діяльність та інтеграційну роль
п’ятидесятництва.
Підсумкову проповідь на святковому зібранні виголосив Віктор Прохор (єпископ Національного
Слов’янського Дистрикту Асамблей Божих США).
Святкування 100-літнього ювілею Української Церкви ХВЄ продовжилося наступного дня проведенням
урочистої Академії в «Українському домі» м. Києва.
Організатори влаштували виставку документів,
пов’язаних із історією Церкви, та демонстрацію рукописної Біблії, у створенні якої взяло участь понад 30000
українців різних конфесій — проект було започатковано
Українським Біблійним Товариством.

Урочиста частина програми розпочалася співом молодіжного хору церкви християн віри євангельської з
м. Вараш Рівненської області. Після цього на сцену піднялися представники трьох поколінь служителів церкви, щоб розповісти, як Дух Святий діяв у їхньому житті
та служінні — 82-річний Василь Бровко, який свого часу служив старшим пресвітером церков на Тернопільщині, перший заступник старшого єпископа УЦХВЄ Анатолій Козачок та молодий служитель Маркіян Клепач.
Особисті свідчення цих людей показують, що з часом
дія Духа Святого не змінилася — змінювалися лише обставини життя.
Під час урочистої Академії було продемонстровано
документальний фільм «П’ятидесятники України. Сто
років віри та боротьби». Стрічку зняла команда відомого тележурналу «Історична правда з Вахтангом Кіпіані».
У фільмі озвучено імена піонерів п’ятидесятницького
руху, ключових фігур становлення й розвитку Церкви,
показані важливі віхи й події історії.
Державний секретар Кабінету міністрів Олександр
Ярема зачитав привітання від прем’єр-міністра України
Дениса Шмигаля.
З побажаннями рости та залишатися світлом для світу до присутніх звернулися політики Олександр Турчинов, Юлія Тимошенко, Тарас Батенко. Від імені Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій привітав
п’ятидесятників митрофорний протоієрей Олекса Петрів. А від Ради Євангельських Протестантських Церков
— єпископ Анатолій Гаврилюк.
Від української діаспори християн поздоровив Голова Євангельського Слав’янського Дистрикту Асамблей
Божих США Віктор Прохор. Він закликав братів і сестер
бути такими ж твердими прихильниками Євангелії, якими вони були протягом цього вікового шляху.
Доктор філософських і кандидат історичних наук,
дослідник п’ятидесятницького руху Михайло Мокієнко
зробив аналіз основних віх розвитку п’ятидесятницького
руху за століття, його надбань, зокрема освіти, культури
й соціального служіння. Він розповів, які великі результати були отримані при зовсім невеликих можливостях,
що дозволяла радянська влада. Переконливо розвінчав
міф про невігластво віруючих і довів, що освіта як богословська, так і світська високо цінувалася засновниками
руху як дієвий інструмент проповіді Євангелії та служіння людям. Також показав документи, у яких віруючі поставали висококультурними інтелігентними людьми, а
не невігласами, як їх змальовувала радянська система.
Із заключним словом до учасників Академії звернувся старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко: «Сто років тому почався потужний рух. Але це не означає, що
Церква народилася сто років тому. Вона народилася в
ті дні, коли перед величезним трьохтисячним натовпом став боязкий рибалка апостол Петро й сміливо виступав публічно. У день П’ятидесятниці відбулася подія,
яка заклала потужний фундамент для розбудови Церкви Христової», — підкреслив старший єпископ.
(Див. фото на 4-й сторінці обкладинки)

«7 днів на тиждень, 24 години на добу»:
відкриття «Сімейного центру»
в Брусилові
16-18 жовтня 2021 року в м. Брусилів Житомирської області, на вул. Михайла Лермонтова, 9в, відбулися святкові заходи з нагоди відкриття «Сімейного
центру», який побудований зусиллями Церкви християн віри євангельської с. Хомутець, щоб реалізовувати
багато соціальних служінь для Брусилівської територіальної громади.
Про цей захід і сам «Сімейний центр» розповів Сергій Тарасюк – пастор церкви с. Хомутець та місіонер
«Голосу надії».
Які саме служіння реалізовуватиме «Сімейний
центр»? Насамперед у ньому діятиме «Школа життя», у якій проводитимуться різноманітні гуртки, які діти вибиратимуть самі, а саме: англійська мова, рукоділля, робототехніка, кулінарія, швейна справа і гурток «Майстер». Зокрема викладатиметься християнська етика.
Проводитиметься робота з сім’ями, які перебувають на межі розлучення чи можуть бути позбавленими
батьківських прав. Є інформація, що в Брусилові щомісяця 1-2 сім’ї позбавляються батьківських прав. Таким
сім’ям надаватиметься духовна та інша консультативна допомога.
Діятиме благодійна їдальня, у якій діти з малозабезпечених, багатодітних та інших сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримуватимуть
повноцінні гарячі обіди. Вони зможуть отримувати ці
обіди з понеділка до п’ятниці, а також побувати на
уроці християнської етики та записатися в будь-який
гурток «Школи життя».
Наступне служіння — «Словом та ділом». Воно було
започатковане в березні 2020 року, під час карантину.
Тоді церкві було відкрито, щоб звернули увагу на сиріт, вдів, одиноких, на дітей із інвалідністю, на інтернатівців, атовців, переселенців — загалом на 9 категорій
людей. І коли християни стали відвідувати таких людей у Брусилівській ТГ (а громада нараховує 37 населених пунктів), то побачили, що їхні можливості набагато
менші, ніж потреби людей. Тому було прийнято рішення побудувати на території Центру приміщення, куди
люди зможуть принести хороші, але непотрібні їм речі,
а потім задіяні в служінні християни передаватимуть їх
тим, хто потребує.
Ще одне зі служінь — соціальний гуртожиток.
Церква с. Хомутець уже довго працює з інтернатами,
і було звернено увагу на те, що їхні випускники після здобуття професії не мають куди повертатися. Тому в Центрі підготовані кімнати, у яких вони зможуть
тимчасово жити, допоки не одружаться чи здобудуть
своє житло. З ними буде проводитися робота з адаптування в суспільстві. Сюди зможуть прийти й ті, хто
переживає насильство в сім’ї чи втратив житло через
пожежу тощо.

Працюватиме логопедичний кабінет для дітей із
порушенням мовлення.
У процесі роботи Центру можуть додаватися інші
служіння.
Також «Сімейний центр» має зал для проведення
богослужінь. У ньому постійно проводитимуться зібрання, на які запрошуватимуться ті, хто приходить у
Центр. Із людей, які виявлять бажання служити Господу, буде створюватися нова церква.
Перший день заходу (16 жовтня) був присвячений
зацікавленим батькам і дітям. Відбулася церемонія
відкриття «Сімейного центру» з офіційним перерізуванням стрічки. Прозвучало багато вітань. Зокрема від
голови Брусилівської ТГ Володимира Габенця та його
заступника Світлани Приходько. Для дітей була підготовлена відпочинкова програма: ігри, батути, солодка
вата, попкорн і таке інше. А в центральному залі проведено усну та відео-презентацію служінь, які будуть
реалізовуватися в «Сімейному центрі». Після цього
присутні мали можливість оглянути класи й інші приміщення Центру та заповнити відповідну анкету.
На другий день (17 жовтня) відбулося загальне зібрання, на якому було презентовано «Сімейний
центр», прозвучали вітальні слова від місіонерів, служителів (зокрема від старшого пресвітера Житомирського об’єднання ЦХВЄУ Руслана Юзюка й директора місії «Голос надії» єпископа Миколи Синюка) та було звершено ними молитву посвяти Центру й молитву
за тих, хто працюватиме в ньому. Присутні дякували
Богові за пройдений перший етап — етап будівництва.
Завершився захід екскурсією по Центру та фуршетом
для гостей.
На третій день (18 жовтня) «Сімейний центр» відвідали депутати Всеукраїнського, обласного і місцевого
рівнів та керівництво ТГ.
За словами Сергія Тарасюка, соціальні проекти розширюють можливості євангельських християн, зокрема місіонерів, викликають до них довіру, руйнують
стереотипи про них як про сектантів, бо люди бачать
їхню відкритість, доброзичливість, жертовність, а також відповідний освітній рівень. Крім того, такі проекти, як «Сімейний центр», стають площадкою для реалізації дарів та талантів тих християн, які прийшли
в церкву внаслідок служіння місіонерів, що загалом
сприяє розширенню Царства Божого.
Для занять у «Школі життя» вже записалося понад
130 дітей. Але цей список не остаточний, бо кожного
дня додаються нові люди. Усі, хто причетний до «Сімейного центру», дуже хочуть, щоб він працював 7
днів на тиждень та 24 години на добу.
Як сказав Сергій Тарасюк, у «Школі життя» забажали навчатися діти з різних сіл Брусилівської територіальної громади, тому ведуться перемовини з владою,
щоб надала транспорт для їхнього доїзду.
Василь МАРТИНЮК

