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Благовісник — провісник до-
бра, щастя (Тлумачний словник 

української мови).

Журналу «Благовісник» — 30 
років!

115 номерів. Сотні статей, про-
повідей, інтерв’ю, новин, поезії. 
30 років часопис намагався відчу-
вати пульс сьогодення, інформую-
чи про зміни в суспільстві, у церк-
ві та особистому сприйнятті Бога.

Я не знаю, що керувало думка-
ми братів та сестер, причетних до 
народження нашого журналу, ко-
ли вони назвали його «Благовісни-
ком». Бо що може були краще за 
людину, яка приносить комусь хо-
рошу вістку? Хіба що сама вістка. 
Без сумніву, найбільш радісною 
та величною є вість, яку несе лю-
дині Євангелія. Бо й саме це сло-
во означає — «добра вістка». Це 
про неї співали ангели на віфлеєм-
ських полях, це вона «розходилася 
по всій землі» (Мт.9:25-26), це во-
на «звіщалася вбогим» (Мт.11:4-

5). Це вона досягла й нашого ча-
су, і наших сердець. І «цю звістку, 
що ми її чули від Нього і звіщаємо 
вам...» (1Iв.1:5). Що ж це за вістка? 
Вона проста й велична: «Так бо Бог 
полюбив світ, що дав Сина Свого 
Однородженого, щоб кожен, хто 
вірує в Нього, не згинув, але мав 
життя вічне» (Ів.3:16).

Блага Вістка залунала на по-
вний голос і в Україні. Ми щиро 
вдячні за це нашому Господові. І 
вважаємо себе безмежно щасли-
вими, що не лише почули її, але 
й можемо стати носіями Євангелії 
для наших співвітчизників, може-
мо стати БЛАГОВІСНИКАМИ.

Уже тридцять років звучить го-
лос «Благовісника». Озираючись 
назад, хочеться сказати слова-
ми псалмотворця: «Не нам, Гос-
поди, не нам, але йменню Своє-
му дай славу за милість Твою, за 
правду Твою!» (Пс.113:9). Корис-
туючись нагодою, можна було б 
згадати хороші слова читачів про 
наш журнал, надрукувати листи 
подяки. Але... не нам, Господи, не 

нам... Можна було б похвалити-
ся здобутками та перемогами на 
журналістській ниві. Але не нам.... 
Можна розказати про творчі пла-
ни, презентувати грандіозні про-
екти...

«Не нам, Господи...»
Емблема журналу — голуб із 

зеленою гілкою в дзьобі. У пра-
давні часи, коли на землі закін-
чився страшний потоп, глава спа-
сенного сімейства Ной випустив із 
ковчега голубку. І вона принесла 
йому добру вістку — на землі від-
роджується життя. Нехай «Благо-
вісник» несе вістку про нове жит-
тя в Богові тим, хто з надією чекає 
доброї новини. Нехай він відро-
дить серця українців і принесе їм 
Євангелію Божої любові. А втім... 
Хіба ця Добра Вістка є нашою? Ми 
лише прості проповідники вістки 
з неба. «Бо коли я звіщаю Єван-
гелію, то нема чим хвалитись ме-
ні, це бо повинність моя. I горе 
мені, коли я не звіщаю Євангелії! 
Тож коли це роблю добровільно, 
я маю нагороду; коли ж недобро-
вільно, то виконую службу дору-
чену» (1Кор.9:16-18). 

«Не нам, Господи...»
Часопис тепер переживає не-

прості часи. Підвищення цін та 
витрат на видання, спад зацікав-
леності паперовими виданнями, 
непомірна конкуренція з елек-
тронними інформаційними ресур-
сами — усе це не надає оптиміз-
му. Але поки що ми маємо мож-
ливість зустрічатися з читачами на 
сторінках журналу. Дякуємо за це 
Богові, дякуємо й вам — наші чи-
тачі, жертводавці, молитвеники. 
Дякуємо служителям Української 
Церкви ХВЄ усіх рівнів, які підтри-
мували та благословляли нас. Ві-
римо, Блага Вістка звучатиме й на-
далі в нашому краї.

Журналу «Благовісник» — 30 років



Цей номер наша редакція готу-
вала як ювілейний. Як-не-як, але 30 
років — дата солідна. Тож ми вибра-
ли відповідну тему журналу, стали 
готувати статті.

Але раптом чорним круком на 
Україну впала війна…

Зрозуміло, що наші плани дове-
лося спочатку призупинити, а потім 
повністю змінити… 

Ми змушені були долучитися до 
волонтерської роботи: наша коман-
да забезпечувала термінові інфор-
маційні проекти в соцмережах що-
до допомоги біженцям, висвітлю-
вала благодійну працю волонтерів, 
церков. Ми не знали, як складеться 
ситуація в країні, чи зможемо далі 
видавати «Благовісника», тому май-
же на два місяці призупинили ре-
дакційну діяльність. 

Коли ж ситуація в країні стала 
більш-менш зрозумілою, коли по-
бачили, що усім нам доведеться жи-
ти й працювати в умовах війни — ми 
повернулися до журналу. Тим біль-
ше, що читачі дзвонили, запитували 
про черговий номер, підбадьорю-
вали нас та заохочували не залиша-
ти це служіння. 

Ми ще намагалися «реанімува-
ти» заплановану тему, але, коли го-
тували номер, побачили, що всі ма-
теріали тою чи іншою мірою стосу-
ються війни — і так з’явилася нова 
тема. Враховуючи те, що ми втрати-
ли майже два місяці, прийняли рі-
шення випустити подвійний номер.

...2014 року, коли українці на 
Майдані виборювали свою свобо-
ду, коли увага цілого світу була при-
кута до нашої країни, у Ватикані від-
булася традиційна недільна пропо-
відь «Ангелус», присвячена зокрема 

ситуації в Україні, із закликом при-
пинити насильство. Папа Франциск 
разом із двома дітьми, що перебу-
вали з ним на балконі собору свя-
того Петра, випустив дві горлиці як 
символ Миру. Практично відразу ж 
на птахів напали велика чайка й во-
рон, які спробували їх убити. Втра-
тивши кілька пір'їн і отримавши по-
бої, голуби змогли втекти від пере-
слідувачів. Тоді цю подію багато хто 
сприйняв як знакову, як своєрід-
не пророцтво. Але мало хто уявляв, 
яких трагічних форм напади «хижих 
птахів» наберуть уже через декілька 
місяців. І які жахіття чекають Україну 
у 2022 році…

Голуб здавна вважався симво-
лом миру. Колись він приніс Ноєві 
хорошу вістку про закінчення пото-
пу. Сьогодні українські християни (і 
не тільки) також стали носіями ми-
ру, даючи людям не лише фізичну, 
матеріальну допомогу, але й щось 

більш вагоме та важливе — Благу 
Вістку, яку колись на землю приніс 
Божий Син. 30 років українські місі-
онери благовістили Росії Слово Бо-
же. Тисячі спасенних душ, сотні но-
вих церков — це плід праці благовіс-
ників. Але ворог намагається атаку-
вати носіїв світла й добра. І це одна 
з причин нинішньої кривавої війни…

Ми теж долучаємося до цього 
високого служіння: дарувати світові 
Євангелію. У час, коли ворог плюн-
друє нашу землю, наші села та міс-
та, душу нашого народу, так важли-
во дарувати людям надію. Ми віри-
мо, що український голуб таки ви-
рветься з пазурів хижаків — і ми так 
і будемо вільними людьми, які зна-
ють та розуміють правду. А поки що 
наша духовна та матеріальна допо-
мога, наші молитви дуже потрібні 
душам, пошматованим війною. Хай 
Бог дарує нам силу та віру пройти 
цей непростий шлях.

«Хто живе під покровом Все-
вишнього, хто в тіні Всемогут-
нього мешкає, той скаже до Гос-
пода: Охороно моя та твердине 
моя, Боже мій, я надіюсь на Ньо-
го!»  (Псалом 91).

«Благовісник»,
 рік 2022



— Михайле Степановичу, розка-
жіть, будь ласка, як змінилося ва-
ше життя з початку війни.

— Кардинально змінився стиль 
життя. Ми переживаємо в нашому 
дусі щось таке, що важко пояснити. 
Але в серці є спокій, є мир. Коли ми 
дивимося в Писання, то завжди по-
дії такого масштабу приходили зне-
нацька. Несподівано Йов потрапив у 
зону турбуленції. Він не очікував, що 
на нього, неначе град із неба, поси-
плеться те нещастя. Давид не знав, 
що прийде час — і він буде втікати 
від свого тестя Саула. Усе так гарно 
йшло: перемога за перемогою, він 
помазаник Божий — усе так добре. 
Йосип ішов до своїх братів із хлібом, 
із відкритим серцем, та настала кар-
динальна зміна в його житті. У всіх 
обставинах, дорогі брати, дорогі се-
стри, — у всьому режисером був 
Бог. І за це ми Йому дуже вдячні.

— Чи вплинула війна на стосун-
ки між об’єднаннями віруючих різ-
них конфесій? 

— Зараз мені на це важко відпо-
вістити. Бо ми тепер не маємо та-

кого спілкування, яке мали в Києві, 
де збиралися разом, обговорювали 
різні законопроекти, писали листи й 
звернення й т. ін. Тепер ми здебіль-
шого спілкуємося на відстані, так, як 
ось із вами. Але все одно Всеукра-
їнська рада церков працює плідно. 
Ми зверталися й до Путіна, і до всіх, 
до кого тільки нам рекомендували. 
І до Президента було звернення, і 
молитви проводили. Всеукраїнська 
рада реагувала дуже швидко. Я вва-
жаю, у цьому є свої позитиви. Тож 
немає напруги в наших стосунках, 
а назріває напруга між православ-
ними… Духовенство московського 
патріархату здивоване, шоковане 
(можливо, не всі) поведінкою сво-
го патріарха. Ми передбачаємо, що 
відбудуться якісь трансформації в 
православному світі. А так наші між-
конфесійні стосунки добрі… Триво-
га, загроза, біда нас зближують. 

— А яке ставлення влади до 
церкви в цей час?

— Є величезний прогрес у цьо-
му плані. Влада розуміє, що праця 
церкви потужна. Вона зі всіма свої-

ми інституціями не дала би ради. А 
тут все суспільство об’єдналося. І не 
тільки військо піднялося, але й все 
населення… Дивує весь світ така  по-
ведінка української нації. Я вірю, що 
це від Бога. Не те, що хтось спеці-
ально замислив, хтось заплатив, як 
ми любимо вгадувати… Тепер має-
мо третій всеукраїнський майдан. 
Як кажуть, до нас прийшли не гості… 
Тож із владою добрі стосунки. Нас 
розуміють, приймають… Це наван-
таження, яке впало на нашого Пре-
зидента, його реформує, трансфор-
мує. Він також розуміє, що без Бо-
жої допомоги маленька Україна не 
вистояла б перед величезним зві-
ром, який міг би роздавити її за два, 
максимум за три дні. Це зробила 
тільки Божа армія. Ми разом вирі-
шуємо питання, підтримуємо… Сус-
пільство має бути консолідованим. 
Тепер не час критикувати один од-
ного, вишукувати якісь дивіденди 
для себе, бо це ганьба. Тож працю-
ємо, щоб Україна була врятована, 
щоби війна закінчилася нашою пе-
ремого, а ворог був засоромлений… 

— Що робить Українська церква 
християн віри євангельської в час 
війни?

Михайло Паночко: «Я вдячний Богові, що наше
братерство не опустило рук»

Iнтерв’ю з приводу

Про війну та її вплив на життя та служіння Української церкви ХВЄ 
розповідає єпископ Михайло Паночко в розмові з Віктором Вознюком.



— Я вдячний Богові, що наше 
братерство не опустило рук, не схо-
валося в кущі. У працю активно до-
лучилися всі церкви. Це чудо, що 
сотні, тисячі віруючих людей при-
єдналися до того, щоб допомагати 
іншим. Стали такими собі ворота-
ми, добрими самарянами. У Руму-
нію через Буковину…Тисячі людей 
нагодували, зодягнули, дали пере-
ночувати, завезли. Другий коридор 
— Закарпаття, третій — Львівщина, 
четвертий — Волинь, п’ятий — Рів-
ненщина. Одним словом, потужна 
праця… Цього не описати. Я свідок, 
як величезна кількість людей прихо-
дить і відходить, як наші їх годують. 
Повні столи всякої їжі… Це фантас-
тика. Крім того, що пройшли сотні, 
тисячі біженців через наші церкви, 
багато наших братів відгукнулися 
на проблеми сходу України й своїм 
маленьким транспортом відважно 
служать йому. Чернігів, Суми, Хар-
ків, Донецька область, Маріуполь, 
Київ — не переказати, яку потуж-
ну роботу роблять брати для захис-
ту України… Люди, які залишилися в 
бомбосховищах, у підвалах не ма-
ють їжі й води. Є люди хворі. Ми діс-
тавали різні медикаменти, особли-
во для діабетиків. З Буковини при-
возили, щоб їм допомогти… Вели-
чезна рана відкрилася. І тут одним 
бинтом і однією зеленкою не обі-
йдешся. Дуже активно взялися се-
стри за приготування їжі. Ліплять 
вареники, печуть хліб, закрутки ро-
блять, м’ясні консерви — і посила-
ють солдатам і всім, хто має в цьому 
потребу. Це все нас дуже об’єднало. 

— Як допомагають Україні з за-
кордону?

— До нашої праці долучилася мі-
сія Біллі Грема «Сумка самарянина». 
Вона підтримує нас фінансово, що-
би були кошти на пальне, яке подо-
рожчало, і можна було завезти до-
помогу церквам і підтримати їх у їх-
ній праці. Корейська церква із Сеула 
також нас благословила… Ми маємо 
чим підтримати братів, які їдуть до-
помагати. Навіть транспортні засо-
би купуємо, щоби можна було чим 
завезти туди продукти, а звідти ви-
везти заляканих, заплаканий дітей, 
стареньких і всіх інших. Трудно в цій 
розмові розказати про весь обсяг ті-
єї роботи, яка виконується. За неї я 

дякую Богові та всім-всім, хто долу-
чився до такої потужної соціальної 
роботи, хто робить сильним тил. Бо 
перемога кується в тилу працею ти-
сяч і тисяч людей. Добрі справи да-
дуть гарний результат — я в це вірю.

— Як би ви назвали такий енту-
зіазм християн?

— Це Євангелія в дії. Ісус не тіль-
ки проповідував і зціляв. Він брав 
рибу, Він брав хліб у Свої святі ру-
ки, дякував і казав: «Як я відпущу 
цих втомлених людей голодними?!» 
Ісус дбає за цих людей — за їхні ті-
ло, душу й дух. І Церква як інституція 
Божа чутлива до Божого серця. Ісус 
так само чинив би, як нині чинять ві-
руючі люди — голодних годував би, 
мандрівників приймав би. Хоч не всі 
вдячні, але ми робимо свою роботу 

— потужну роботу. Якщо її ніхто не 
оцінить на землі, я вірю, що Господь 
оцінить, бо ми це робимо від щиро-
го серця не ради своєї слави чи ко-
ристі. Працюємо вдень і вночі… Інко-
ли немає часу й повечеряти.

Я дуже вдячний за наше брат-
ство, до сліз вдячний. Дякую братам 
нашим із закордону, особливо з Ру-
мунії. Я не можу згадувати без сліз, 
як мене зустрічали. З якою любов’ю, 
з якою повагою, з яким співчуттям, 
з якими молитвами, з якою жертов-
ністю й підтримкою! Це фантасти-
ка, це чудо… Не вистачає слів, щоби 
описати, як відгукнулися на горе лю-
ди…Скільки вони прийняли з Укра-
їни біженців, запропонували гарні 
умови, гарну їжу, усіляко їм допома-
гають — це фантастика. Україна пе-
реможе!

Польща з перших днів війни стала найбільшим прихистком для міль-
йонів українських біженців. Неймовірна гостинність та турбота про людей, 
які втікали від війни, як на приватному, так і державному рівні, стали при-
кладом справжнього добросусідства та людяності. Не стояла осторонь цієї 
справи й Церква.

12 квітня до України з робочим візитом приїхав єпископ Церкви 
П’ятдесятників Польщі Марек Камінський. Він зустрівся із старшим єписко-
пом УЦХВЄ Михайлом Паночком та передав допомогу для українських во-
лонтерів. Серед вантажу були продукти харчування та надувні матраци, які 
так потрібні церквам, що приймають у себе вимушених переселенців. Крім 
того, Марек Камінський передав кошти на забезпечення нагальних потреб 
у служінні християн, які мужньо вдень і вночі вивозять людей з-під обстрі-
лів, доставляють гуманітарну допомогу та приймають переселенців.

Польський єпископ повідомив, що п’ятдесятницькі церкви в Польщі рев-
но моляться за Україну, а також демонструють свою підтримку на ділі, при-
ймаючи біженців.

Михайло Паночко поінформував Марека Камінського про поточну ситу-
ацію в Україні та про роботу Гуманітарного штабу УЦХВЄ, який координує 
потоки великих гуманітарних вантажів, що надходять із-за кордону або від 
місцевих церков. Він також подякував своєму польському колезі за безпре-
цедентну підтримку в час війни.



Тема номера

Ми живемо в час війни й чує-
мо багато страшних новин, від яких 
здригається серце. Коли так багато 
жахливих звісток, болю, то помічаю, 
що інколи навіть вигоряють емоції.

Але також помічаю, що в лю-
дей з’являється спрага Бога. Недав-
но до нас заїжджав старший пре-
світер Чернігівського обласного 
об’єднання ХВЄ Віталій Гавула. Як ви 
думаєте, що він просив для Чернігів-
щини? Каже: «Брати, знайдіть нам 
побільше Євангелій! Люди просять 
Євангелій». Не скрізь так. Ми їзди-
ли в Бучу, Ірпінь — там більш поши-
рене християнство, церкви більш ак-
тивні, люди, напевно, мають Біблії. 

А от коли говорити про Чернігівщи-
ну, Сумщину, Харківщину, то вражає 
— привозиш хліб, продукти, а люди 
просять Божого Слова.

Якщо подивитися на церкви в 
Чернігові, Ніжині, вони й так не були 
чисельними, а ще й багато віруючих 
виїхало, але тепер їхні доми молит-
ви не вміщають людей. Наприклад, 
ми приїхали в Ніжин, а там о 14-й го-
дині йде зібрання — повний дім мо-
литви. Це люди, які раніше не ходи-
ли ні в який храм.

Коли ми опинилися в обставинах 
війни, то стали багато допомагати, 
бо люди мають потреби. Так учить 
Біблія: голодного — нагодуй, спра-

глого — напої. І це теж — Єванге-
лія, виявлення нашої християнської 
сутності. Але разом із цим важли-
во пам’ятати, що Бог нас покликав 
не тільки служити гуманітарною до-
помогою, бо люди мають не тільки 
фізичні потреби, але й духовні, які 
навіть важливіші. Вони потребують 
Благої Вістки.

Здавалося б — як поєднати війну 
й Благу Вістку? Коли діти, жінки по-
мирають, коли все руйнується… Яка 
тут добра новина? Але саме в цих об-
ставинах і найбільше потрібна надія.

Євангелісти досить узагальнено 
описували життя Ісуса Христа. Але 
коли події наближалися до в’їзду в 
Єрусалим і подальшого розп’яття, 
опис стає все більш детальним — 
по днях, по годинах. Найдетальні-
ший опис — від Вербної неділі до 
Воскресіння. Тому що це була куль-
мінація місії Божого Сина. Сьогодні 
це нагадує нам наше життя в Укра-
їні під час війни. Ісуса Христа не-
справедливо били, знущалися над 
Ним, обмовляли… Ніби всі сили пе-
кла згустилися над Ним. І кінець — 
смерть на Голгофі. Навколо нас теж 
багато тьми, смерті. Але Блага Вістка 
говорить про те, що після страждань 
і смерті буде воскресіння. Ісус Хрис-
тос воскрес, і в Ньому ми маємо во-
скресіння й нове життя.

Тому сьогодні дуже важливо зві-
щати Добру Новину. Щоб кожна 
людина почула, що Бог звертаєть-
ся до неї, що Бог любить її. Що Він 
постраждав і помер за кожного, хто 
визнає себе грішником і прийде до 
Спасителя. Що кожен, хто покличе 
Господнє ім’я, хто увірує серцем — 
спасеться.

Кожен християнин — посланець 
Ісуса Христа, виконавець Великого 

Блага Вістка 
в часи війни



Доручення. Незалежно від обста-
вин, навіть у час війни. Це складно, 
я дивлюся, що ми до кінця навіть не 
знаємо, як під час війни говорити 
про благе. Щодо цього хочу висло-
вити дві думки. По-перше, ми має-
мо проповідувати Благу Вістку з Бо-
жим страхом. Блага Вістка — це не 
«покайтесь, бо загинете», не «війна 
— це Боже покарання». Таке гово-
рить людина без Божого страху. Бо-
жий страх спонукає шукати Божої 
мудрості — як засвідчити, як пере-
дати Боже Слово. По-друге, ми ма-
ємо проповідувати Благу Вістку з 
любов’ю до людей, зі співчуттям до 
їхнього болю. Повинні обов’язково 
бути ось ці дві рейки — Божий страх 
і любов до людей. Якщо вони є, смі-
ливо проповідуй — і словом, і ді-
лом. Якщо ж немає хоч одної з них 
— ти небезпечний, ти тільки нашко-
диш. А багато хто взагалі пропові дує 
без обох…

Хочу прочитати уривок з Писан-
ня, який стосується Ізраїлю, але з 
якого ми можемо взяти уроки для 
нашого часу. Апостол Павло казав, 
що уроки Ізраїлю для нас дуже цінні 
— щодо того, як робити добро та як 
не бути пожадливими на зло.

«Горе вам, книжники та фари-
сеї, лицеміри, що пророкам над-
гробники ставите, і праведникам 
прикрашаєте пам'ятники, та го-
ворите: Якби ми жили за днів на-
ших батьків, то ми не були б 
спільниками їхніми в крові проро-
ків. Тим самим на себе свідкуєте, 
що сини ви убивців пророків. До-
повніть і ви міру провини ваших 
батьків! О змії, о роде гадючий, як 
ви втечете від засуду до геєнни? 
І ось тому посилаю до вас Я про-
років, і мудрих, і книжників; час-
тину їх ви повбиваєте та розіпне-
те, а частину їх ви бичуватимете 
в синагогах своїх, і будете гнати з 
міста до міста. Щоб спала на вас 
уся праведна кров, що пролита бу-
ла на землі, від крови Авеля пра-
ведного, аж до крови Захарія, Ва-
рахіїного сина, що ви замордували 
його між храмом і жертівником! 
Поправді кажу вам: Оце все спаде 
на рід цей! Єрусалиме, Єрусалиме, 
що вбиваєш пророків та камену-
єш посланих до тебе! Скільки разів 
Я хотів зібрати діти твої, як та 
квочка збирає під крила курчаток 

своїх, та ви не захотіли! Ось ваш 
дім залишається порожній для 
вас! Говорю бо Я вам: Відтепер ви 
Мене не побачите, аж поки не ска-
жете: Благословенний, Хто йде у 
Господнє Ім’я!» (Мт.23:29-39).

Перший урок, який ми можемо 
взяти — є великий взаємозв’язок 
між батьками й дітьми. Коли діти 
дивляться на вчинки батьків, то час-
то кажуть: «Якби ми жили в їхній 
час, ми б так не робили». Сьогодні 
багато росіян, згадуючи Другу світо-
ву війну, нібито засуджують те, що 
тоді відбувалося. Але чомусь чинять 
так само.

Я поставив собі запитання: «А ко-
ли й де була перша війна?» Згідно з 
Біблією — це сталося в часи Авраа-
ма. Географічно — це сучасний Іран, 
історично — місце, де колись буду-
вали вавилонську вежу, де люди за-
хотіли піднестися до неба, зробити 
собі ім’я. Бог усе це зруйнував. Але 
нащадки цих людей пішли війною на 
інші царства, зокрема на Содом і Го-
мору. Тоді Авраам взяв 318 воїнів і пі-
шов битися з ними. Хоча Бог не казав 
йому воювати, але його спонукало 
до цього відчуття несправедливості, 
що треба захистити тих, кого грабу-
ють і вбивають.

Тож можемо зробити висновок, 
що гріхи батьків передаються на-
ступним поколінням. Тому другий 
урок — потрібно обов’язково пока-
ятися за гріхи, щоб їх не успадкува-
ли діти. Поки не покаємося, ми пе-
ребуваємо під впливом гріха, він 
змінює нашу долю. Це стосується й 
особистого життя, і більш глобаль-
ного рівня. Наприклад, ми знаємо, 
що Німеччина каялася перед Ізраї-
лем. В Україні теж були подібні мо-
менти. Якщо подивитися на росіян, 
ви не знайдете, щоб вони як народ 
каялися в якихось гріхах радянсько-
го минулого. А поки люди не кають-
ся, вони — у владі цього гріха, він 
призводить до злих вчинків та руй-
нувань. І цілий народ чинить безза-
коння. Тому таке важливе покаяння, 
визнання помилок, внутрішнє пере-
родження. Можна навчитися роби-
ти добрі діла, але це як прикрасити 
ялинку іграшками. Якщо людина пе-
рероджена, вона приносить плоди.

Якщо не було покаяння, гріхи 
батьків будуть наздоганяти дітей. 
Біблійний приклад: Яків ворогував 

зі своїм братом Ісавом. І потім діти 
Якова теж мали між собою ворож-
нечу. Аж поки Юда не покаявся за 
всіх братів. І на його покаяння Йосип 
вибачив. Юда в єврейській літерату-
рі названий «сином покаяння». Са-
ме з його роду зрештою вийшов Ісус 
Христос. А вибачити можна тоді, ко-
ли просять прощення: «Уважайте на 
себе! Коли провиниться твій брат, 
докори йому, а коли він покається, 
то вибач йому» (Лк.17:3).

Третій урок — як і до Ізраїлю, до 
нас звучить Божий голос: «Я хочу зі-
брати вас, як квочка курчат!» Це і є 
Блага Вістка — Господь любить і хоче 
досягнути кожного. Тільки Він не мо-
же це зробити насильно. Ізраїль че-
кав Месію як сильного лідера, який 
звільнить від Римської імперії. Але 
Ісус Христос прийшов у образі аг-
нця. Чи розпізнаємо ми Його голос? 
Єрусалим, до якого звертався Божий 
Син, не розпізнав… Що заважає по-
чути його? Зокрема — наші хибні 
очікування. Люди, які знають Боже 
Слово — чутливі до Його голосу. Лю-
ди, які формують себе не на Божому 
Слові — закриті, щоб почути Його.

І четверте — Господь посилає 
Своїх учнів проповідувати Добру Но-
вину як пророків, мудрих, книжни-
ків. Щоб і через добрі діла, і через 
інші прояви християнської позиції 
розкривати людські серця до Його 
голосу. Щоб Лазар воскрес, спочат-
ку потрібно було відкотити камінь. 
Завдання християнина — власним 
життям, поведінкою відкочувати ка-
міння стереотипів із сердець лю-
дей. І тоді вони почують слово Ісуса 
Христа: «Лазарю, вийди!» Боже Сло-
во спасає, звільняє й перероджує — 
це робить Бог. Але є й частина ро-
боти, яку належить виконати Йо-
го учням. Коли Лазар вийшов, Ісус 
сказав: «Розпеленайте його». На-
ступне завдання служителів — ду-
шеопікунство, допомогти людині 
розв’язатися від її гріхів та проблем.

Ми всі потребуємо миру, закін-
чення війни, і так важливо молитися 
за це. Але Бог говорить про ще глиб-
ший мир — побачити Того, Хто йде 
в Господнє ім’я. Тож давайте будемо 
тими, хто донесе цю Добру Новину 
до людей, які страждають.

Анатолій КІБУКЕВИЧ



Хочу поділитися своїми суб’єк-
тивними спостереженнями — спро-
бою зрозуміти, що через усі ці події 
я можу навчитися. Хочу і вас заохо-
тити до такої самої роботи — проа-
налізуймо, які уроки дає війна нам 
як церкві.

1. Ми виявилися духовно него-
товими до серйозного випробуван-
ня видимим вогнем і ворогом.

«Якщо ти в день недолі зне-
силився, то мала твоя сила» 
(Пр.24:10).

Можливо ті люди, які пройшли 
Донецьк і Луганськ у 2014 році були 
більш готові, але для мене перший 
тиждень війни був катастрофічним. 
Було важко молитися, читати Бі-
блію. Таке я чув від багатьох христи-
ян, і від служителів також. Щось обі-
рвалося всередині, прийшло якесь 
знесилення, занедбання звичного 
розкладу життя. Що ж робити в та-
кій ситуації? 

Гаряче молімося
Наші кроки нічим не відрізня-

ються від тих, які ми робили рані-
ше. Навіть коли важко молитися, ми 
маємо молитися, бо інших варіантів 
немає. Давид повторює в Псалмах: 
«У недолі своїй вони Господа кли-
кали, і Він визволяв їх від утисків їх-
ніх». Хоча не завжди Бог визволяв 

людей, які до Нього кликали, але 
Він давав їм сили витримати випро-
бування. Без Бога нам не подолати 
час, у який ми живемо, не впорати-
ся з емоціями, з думками. Тому ми 
повинні навчитися навіть свій стогін 
і прокляття висловлювати Богу.

Розмірковуймо над Словом
Те саме стосується читання Пи-

сання — воно не може припинити-
ся під час війни. Давид каже: «Коли 
б не Закон Твій, розрада моя, я б за-
гинув в недолі». Крім зовнішньої ві-
йни, є війна в серці та в розумі. Тому 
ми потребуємо Божого Слова, щоб 
давати своєму розуму інші коридо-
ри мислення.

Поклоняймося
Ми потребуємо, щоб у нас збе-

реглося поклоніння Богові, а не тіль-
ки прохання, благання, крик. Навчи-
тися навіть у таких умовах віддавати 
хвалу Богові. Бо без цього неможли-
во відвести погляд від усього трагіз-
му ситуації. Нам потрібно спогляда-
ти Його велич, славу, всемогутність, 
суверенність. Давид пише: «А я бу-
ду співати про силу Твою, буду вран-
ці хвалити радісно, бо для мене Ти 
був у день недолі твердинею і за-
хистом». 

Спілкуймося
Час війни, який нас знесилює, 

мусить пробудити бажання до спіль-

ності. Давид каже: «До святих, які 
на землі, до шляхетних все бажання 
моє». Дуже важливо не залишатися 
наодинці зі своїми думками. Навчи-
тися ділитися, спілкуватися, співчу-
вати, підбадьорювати, надихати, пі-
клуватися одне про одного. 

2. Ми знову відкрили для себе 
силу й значимість тіла Христового.

«Не залишаймо наших спільних 
зустрічей, як це звикли робити де-
які, а заохочуймо один одного, тим 
більше, коли бачите, що День на-
ближається» (Євр.10:25).

Люди, які знали Бога й були час-
тиною місцевої церкви, увесь тра-
гізм війни переживають зовсім по-
іншому. Саме церква стала місцем, 
куди ховалися люди під час бомбар-
дувань. Саме церква відразу про-
стягнула руку допомоги постраж-
далим. Саме люди приналежні до 
церкви першими відчули на собі 
гостинність інших церков, отримали 
опіку, турботу. Виявляється, хрис-
тиянська родина — велика перева-
га. Це евакуація, гуманітарна допо-
мога, місце для проживання в усій 
Україні та закордоном. «З того ді-
знаються, що ви учні Мої, коли ма-
тимете любов між собою» — у час 
війни церква відкрилася як зібрання 
учнів, які втілюють на практиці запо-
відь любові. 

Уроки російсько-української 
війни для християн

Вiра та життя



Усвідомлення того, що ми — 
церква, веде нас до певних кроків. 
Що можна робити там, де ви є, в 
евакуації? Долучайтесь до місцевої 
громади. Беріть участь у житті церк-
ви. Якщо немає громади, організуй-
те домашню групу, щоб підтримува-
ти одне одного і мати спільність.

3. Війна чітко показала різницю 
між відповідальними й безвідпові-
дальними християнами.

«Правдивий друг любить за вся-
кого часу, в недолі ж він робиться 
братом» (Пр.17:17).

Зрозуміло, що — війна, і треба 
рятуватися… Але дехто з молоді ря-
тувалися так, що покидали своїх літ-
ніх батьків, а потім дзвонили до слу-
жителів і молили вивезти їхніх роди-
чів із зони, де вже йшли бойові дії. 
Покидали в квартирах тварин, а по-
тім просили, щоб хтось, ризикую-
чи життям, їх забрав. Хтось відразу 
почав служити, а хтось став вимага-
ти служіння від інших. Я вже не ка-
жу, що деякі пастори покинули свої 
церкви, навіть не передавши своїх 
повноважень тим, хто лишився. Ві-
йна відкрила, хто мав справжні сто-
сунки, а хто носив релігійну маску.

Що робити, якщо ви відчуває-
те відповідальність служити там, де 
ви є? Подумайте, як ви можете до-
помогти тим, хто поряд із вами має 
потреби. Об’єднуйтеся з іншими во-
лонтерами. Якщо ви опинилися за 
кордоном, розповідайте місцевим, 
що за війна відбувається в Украї-
ні, мобілізуйте їх для довготрива-
лої підтримки українців. Підтримуй-
те рідних, знайомих, колег молитва-
ми, текстами з Біблії, бесідами.

4. На відміну від Другої світової, 
ця війна показала, що християн Ро-
сії та України більше не об’єднує 
Христос, Євангелія та спільні істо-
ричні корені й принципи.

«Не ставайте спільниками в не-
плідних ділах темряви, а краще їх 
викривайте» (Еф.4:11).

Я постійно запитував себе: як 
так, що брати по вірі, яких не зміг 
розділити Гітлер і Сталін, тепер роз-
ділені? Може, це тому, що тоді те-
левізорів не було? Сьогодні я бачу, 
що світогляд християн визначає са-
ме телевізор. Вони не вірять бра-
ту в Христі, навіть рідному брату, 
але вірять «ящику». Нас більше не 
об’єднує Христос, бо Путін став но-

вою іконою. Історія Путіна, прав-
да Путіна, Євангелія Путіна є осно-
вою доктринального утверджен-
ня більшості російських баптистів і 
п’ятдесятників.

Якщо ти бачиш справи темряви, 
але мовчиш — ти спільник. Тому не 
один Путін винен у тому, що відбу-
вається. Винен весь російський на-
род, у тому числі російські христи-
яни. Їхня трагедія — в одурманенні 
імперською ідеологією, яка пропа-
гує вищість російської духовності та 
її месіанську роль у світі. А це при-
вело до того, що вони під неї і свою 
Євангелію підкорили. Правда, є й 
такі, що співчувають і моляться за 
Україну. Але біблійна молитва від-
різняється від лицемірної тим, що 
людина діє згідно того, про що во-
на молиться.

Що ми можемо з цим зробити? 
Практично нічого. Загалом діалог 
можливий, але я б радив уникати 
дискусій — діалог з християнином, 
який виправдовує загарбницьку ві-
йну, можливий тільки після його по-
каяння. 

5. Війна відкрила в наших сер-
цях джерело гніву, люті, ненависті, 
прокляття.

«Добра людина з доброго скар-
бу свого серця виносить добро, а 
погана — з поганого скарбу сво-
го серця виносить зло, бо чим пе-
реповнене серце, те промовляють 
уста» (Лк.6:45).

Те, що відбувається, не може не 
викликати гніву й люті. Це правед-
не обурення на гріх і несправедли-
вість. Але ця Богом дана емоція має 
в собі проблему: якщо пустити її гли-
боко в серце, вона може отруюва-
ти розум, призводити до фізичних і 
душевних хвороб, до злих вчинків. 
Гнів не повинен визначати нас, не 
повинен накопичуватися. Писання 
каже: «Гніваючись, не грішіть. Сон-
це хай не заходить у вашому гніві. 
Не давайте місця дияволу».

Побічний ефект гніву — лайка, 
матюки. Ми не можемо зберігати 
праведність, коли серце переповне-
не лихослів’ям — з одного джере-
ла не може виходити солодка й гір-
ка вода. Апостол Павло каже: «Хай 
жодне погане слово не виходить із 
ваших уст, а тільки добре, для зміц-
нення віри, щоб воно принесло ко-
ристь тим, хто слухає».

Що варто нам робити в цьому 
руслі? Не накопичуймо гнів, обурен-
ня й злість на окупантів, а виливай-
мо все Богові в молитві. Не забувай-
мо, що помста й відплата належить 
Господу. Стережімо серце й розум 
від отрути ненависті й помсти, бо це 
унеможливить віру й служіння лю-
дям. 

6. Ми, українці, стали мішенню, 
біль і смерть — наші супутники в ці 
дні.

«Бо плата за гріх — смерть, а 
дар Божий — це життя вічне в Ісусі 
Христі, нашому Господі» (Рим.6:23).

Звичайно, війна збільшує кіль-
кість смертей, але вона не відкри-
ває нічого нового. Смерть завжди 
була супутником людства. Але війна 
відкриває смерть більш брутальну, 
жахливу, нахабну, несправедливу. 
Відчуття себе мішенню, розуміння, 
що в Україні тепер практично немає 
безпечного місця, змушує замисли-
тися над короткочасністю власно-
го життя. Війна просто ще раз нага-
дує нам, що ми смертні. Мойсей ка-
же: «Господи, навчи нас думати про 
смерть, щоб ставати мудрішими». 
Людина, яка враховує реальність 
смерті, живе більш осмислено.

Тому нам варто розвивати в собі 
біблійне мислення про смерть. Про 
те, що смерть — природне завер-
шення життя. Що вона є наслідком 
гріхопадіння, а тому — незворотна. 
Що є щось гірше за фізичну смерть 
— смерть духовна. Що Ісус Хрис-
тос пройшов смертним шляхом, 
але воскрес — і голгофською жерт-
вою християни звільнені від влади 
смерті. Що Його учні через смерть 
переходять у життя. Що смерть — 
не втрата, а здобуток, оскільки на-
ближає до Ісуса Христа. Що смерть 
— трагедія для людей, які не нале-
жать Йому. Що ми чекаємо воскре-
сіння мертвих і життя будучого віку. 
Що Бог — Життя, і смерті більше не 
буде.

Усе це потрібно нагадувати собі 
— що невидимий світ навіть більш 
реальний і важливий, ніж видимий. 
І хоча страх смерті є природним, та 
віра дає нам можливість по-іншому 
сприймати смерть.

7. Ми вчимося жити тут і тепер.
«Усе, що потрапить тобі під 

руку, роби поки живеш, бо у шеолі, 
куди простуєш, нема ні роботи, ні 



мізкування, ні знання, ні мудрості» 
(Еккл.9:10).

Війна навчила нас по-іншому 
планувати. Нагадування Google-
календаря тепер викликає в нас гір-
ку усмішку. Усе анульовано. Ми не 
знаємо, що буде через годину. Від-
кладання на завтра стало дуже не-
вдячною справою, тому що невідо-
мо, чи буде завтра. Це вчить нас не 
відкладати життя, не чекати кращих 
часів, ми маємо тільки сьогодні. Так 
вчив Ісус Христос: «Не турбуйтеся 
про завтрашній день».

Тому берімося до справи вже 
сьогодні — читаймо книги, учімо 
мови, шукаймо церкву, працюймо, 
служімо, проводьмо час із рідними 
та друзями, мандруймо. Пробуймо 
щось нове. Робімо те, що завжди 
відкладали.

8. Війна виявила викривлене й 
сектантське тлумачення Писання.

«Час кохати і час ненавидіти, 
час війні і час миру» (Еккл.3:8).

Наведу три приклади. «Війна — 
покарання українцям за аборти, 
гей-паради, корупцію тощо». Щоб 
стверджувати таке, треба мати про-
рочий голос. Чому ми будь-яке лихо 
називаємо покаранням? Проти ко-
го Авель згрішив чи Йов? Давид ка-
же: «Господи, на мене збираються 
сильні, без моєї провини вони збі-
гаються». Ісус сказав: «Чи ви дума-
єте, що ці галілеяни так постражда-
ли, бо були грішніші за інших?» Ми 
знаємо, що у світі панує зло й воно 
буде покаране. Тільки Бог знає, чо-
му так відбувається. Але ми не має-
мо права говорити, ніби Україна чи-
мось грішніша за інші країни.

«Християнин не може брати до 
рук зброї для захисту Батьківщини 
через заповіді «Не вбивай» і «Лю-
біть ворогів». Але «Не вбивай» сто-
сується умисного вбивства з егоїс-
тичних мотивів. Бог у Біблії наказує 
карати смертю за певні гріхи й поси-
лає ізраїльтян на війну проти інших 
народів. Ми не знаходимо в Писанні 
пацифістського вчення. «Любіть во-
рогів» стосується так би мовити без-
збройного ворога, міжособистісних 
конфліктів. Якщо ворог озброєний, 
то вступає в дію принцип, що прави-
тель недаремно носить меч, бо він 
— Божий слуга. Бо зло потрібно зу-
пинити. А любов у тому — щоб за-

хистити ближніх від тих, хто чинить 
беззаконня.

«Церква — поза політикою, ві-
до кремлена від світу й має суто 
духовні цілі». Нереальне викрив-
лення вчення Нового Заповіту — що 
Христос, апостоли, пророки нібито 
не втручалися в політику. Чому то-
ді Христа розіп’яли, чому перших 
християн переслідували? Бо хрис-
тиянські принципи торкалися полі-
тики! Іван Хреститель докоряв ца-
реві, старозавітні пророки докоря-
ли не тільки своїм, а й чужим царям 
і цілім народам. Вони втручалися в 
болючу реальність свого часу. Таке 
вчення просто обмежує сіль межа-
ми сільниці. Але Євангелія змінює 
людей, а люди впливають на серед-

овище, у якому вони проживають. І 
це торкається політики.

Тому не вишукуймо народних 
гріхів, а каймося у власних. Не ухи-
ляймося від мобілізації, навіть як-
що не готові брати зброю, у війську 
є чимало іншої праці. Молімося за 
перемогу, проповідуймо Євангелію, 
служімо ближнім, будьмо відповід-
дю на найгостріші потреби часу.

Я молюся за те, щоби кожен із 
нас навчився чути Господа. Він — 
Той, Хто «озвався до мене в день 
недолі», щоб зробити мене силь-
нішим. Заохочую вас брати власні 
уроки з цієї війни.

Микола РОМАНЮК

Великий день
 
Моя Вечеря — хліб у бомбосховищі,
Ковток води, поділений усім.
Стирається межа — сусіди, родичі...
Є тільки люди, це передусім.

Моя душа — у Бучі-Гефсиманії,
Де волю роздягнули догола.
Ридаю у досвітньому тумані я,
А під ногами — кості та зола.

Був вибір у дворі первосвященика:
«Із ким ти був?» — звучало, як рефрен.
І я злякався... Боляче до щему, та
Співали півні голосом сирен.

Моя Голгофа — вибухи і постріли.
В розбитих вікнах зяє чорний страх.
Блукають розпорошені апостоли
Примарами по спалених містах.

Мій Еммау́с — солона доля біженця,
Кінець надій, дорога без мети.
Усі, що не загинули — розбіглися.
І, врешті-решт, зруйновані мости...

Моє життя — єрусалимська горниця:
Сховай дітей хоча б за дві стіни!
Чиєсь чоло до рук твоїх пригорнеться,
А ти до нього серце простягни.

Що буде далі за всіма законами?
Три дні? Три роки? Правда наша де?
Великдень настає над териконами!
Великий день над вільними гряде!

Дмитро ДОВБУШ



Звикаєш. До всього можна звикнути, навіть до пронизливого звуку сирени по-
вітряної тривоги. Вимикаєш — і листаєш сторінки повідомлень. 

Втомлюєшся. Навіть від простого запитання «Як ти?» Навіть від друзів і тих, 
хто тобі щиро співчуває. Коли немає сили відповісти, як воно насправді, тоді пи-
шеш: «Усе добре».

Сумуєш. Може, під впливом новин і тисяч фото людських трагедій перестаєш 
відчувати людський біль. Стаєш звичайним статистом. 

Живеш. Життя змінилося. Живеш сьогоднішнім днем. Ні мрій, ні планів. Одне 
тільки в думках: «Коли це все скінчиться? Чи вдасться все повернути на своє міс-
це?» І сам собі відповідаєш: «Так, як було, вже не буде». І сам себе підбадьорю-
єш: «Буде краще!» 

Календар війни

Молишся. Більше й частіше. Довжина й частота молитов збільшилась у три-чотири рази. І 
це один із багатьох здобутків, від яких отримуєш задоволення. Молишся за дітей, за рідних, 
за тих, хто в окопах, за волонтерів, за президента. По-іншому — але й за іншого президен-
та також! 

Змінюєшся. У дзеркалі поки що змін не видно. А в поведінці помічаєш, що стаєш більш 
стриманим, розважливим, поміркованим...

Радієш. Як ніколи до того. Радієш, коли ранок почався без сирени, без вибухів, день прой-
шов без втрат військових і жертв цивільних. Радієш, коли доня притискається до твого чола й 
каже: «Як добре, що ми разом!»

Плачеш. По-справжньому. Тому що болить. Тому що розумієш масштаби катастрофи — і 
не можеш нічим зарадити. А масштаби розрухи колосальні. І не стільки розруха фінансова й 
матеріальна, скільки соціальна. Мільйони людей зірвані з нажитих місць — робота, служін-
ня, дім... Зруйновані сім’ї, стосунки, зв’язки, які відновити буде найважче. 

Пригадуєш. Ніколи не вірив, що побачу у своєму житті війну. Коли шваґрова покійна ба-
буся казала, що хлопчики народжуються для війни — не вірив. Коли у військовому квитку по-
ставили відмітку «Придатний у військовий час» — не вірив. Коли служби розвідки оголосили, 
що через 24-48 годин може відбутися повномасштабне вторгнення — не вірив……

Юрій ТРОЦЬ
20 березня 2022

Турбуєшся. Коли лунають вибухи снарядів, і ти фізично на собі відчуваєш вибухову 
хвилю, тоді схоплюєшся, біжиш у кімнату до дітей і холоднокровно роздаєш команди: 
одягнутися, відійти від вікна, сісти біля стіни, взяти телефон. 

Віриш. Скоро настане час — і ми знову всією родиною сядемо за одним столом: чи 
то весільним, чи то ювілейним. І будуть квіти, і будуть обійми й радість, що ми пережи-
ли війну. Віриш? 



Частина 1
За два тижні до війни я щось ро-

била на кухні та обмірковувала про-
гнози на майбутнє. У якусь мить я 
завмерла й просто сказала собі, що 
війна буде, і треба це усвідомити й 
не відкидати. Протягом дня в мені 
відбувався процес прийняття цьо-
го факту, це допомогло бути спокій-
ною, коли все почалося.

Уперше стало важко, коли на 
шостий день я опинилась на Закар-
патті. Вдруге — вчора. Мабуть, я зі-
штовхнулася з класичним синдро-
мом того, хто вижив. Я роблю те, що 
можу, але роблю дуже мало. Нага-
дую собі, що маю робити те, що мо-
же моя рука сьогодні, а інше — від-
давати Богові. Нагадую собі, що мо-
литва — це внесок у перемогу, який 
доступний мені завжди.

Багато думаю про майбутнє, про 
час відновлення. Я схильна бачити 
в людях потенціал і давати 100500 
шансів. Війна мене полікувала від 
наївності й більш контрастно пока-
зала, хто думає про інших, а хто ви-
ключно про себе й на кого не варто 
покладати надії в майбутньому.

Я не відчуваю ненависті до росі-
ян, які зазомбовані путінізмом. Не 
відчуваю ненависті до тих, хто на-
магається бути нейтральним і по-
зитивним. Хоча вважаю, що про це 
тепер треба говорити. Знову ж та-
ки, для імунітету в майбутньому. 
Бо ця війна сталася в тому числі то-
му, що ми не були достатньо прин-
циповими в ідеологічних питаннях. 
Навколо церкви досі літають при-
мари «російського світу» під псев-
до «поза політикою», «загниваючий 
захід», «не противтеся злому», «єд-
ність братніх народів» та іншими. 
Якщо ці наративи не осмислити кри-
тично, не розібрати аргументовано 
по молекулах, ця пухлина буде по-
ширюватись тихо й підступно до но-
вої агресії. Бо війна почалась не ві-
сім років тому, вона вже була сто ро-
ків тому й раніше. 

Інколи я втомлююсь від емоцій 
інших: від паніки, істерик, звинува-
чень. Але нагадую собі, що ці емоції 
не до мене й не про мене, а просто 
нервова система людей по-різному 
адаптується до стресу. Нагадую со-
бі, що мій маленький емоційний 

дискомфорт — ніщо порівняно з 
тими, хто заблокований без їжі та 
електрики в Бучі, порівняно з тими, 
хто лишився без домів, хто втратив 
родичів назавжди.

Відчуваю багато вдячності до 
військових, тероборони, церков, 
усіх людей, що, не оглядаючись, від-
дають останнє. Війна показала кра-
су багатьох людей, красу тих, на ко-
го я не звертала увагу в мирний час. 
Хочу це запам’ятати й більш яскра-
во бачити в них Божий образ у май-
бутньому.

Пробую пригадувати, які плани й 
стратегії виношувала два тижні то-
му. Не виходить. Але пам’ятаю, що 
тоді вони здавалися великими, важ-
ливими й складними. Це викликає 
іронію.

Молюся не просто за мир, а за 
перемогу. Молюся, щоб вороги ви-
користали свою зброю один проти 
одного. Молюся, щоби Бог зупинив 
С воєю рукою того, хто скалічив жит-
тя мільйонів. Вважаю, що молитва 
сьогодні має бути не скигленням і 
лементом, а духовною війною. 

Обов’язково обійму тих, кого хо-

Військові дії та емоції



чу обійняти, коли знову побачимо-
ся. Молюся, щоби Бог їх оберігав.

 
Частина 2

Я важко приймала рішення, чи 
їхати з Києва. Знала, що в іншому 
місці буде фізично легше, а мораль-
но складніше. Переміг аргумент, що 
в першу чергу я — мама.

Перші дні було дійсно важко. 
Найважче — мабуть, на п’ятий. Тоді 
я пережила свою кризу й після неї 
пішла вперед без гойдалок. Розпо-
вім, від чого було важко, і що допо-
могло.

Як тільки ми евакуювалися, то 
одразу стали організовувати евакуа-
цію інших. Створювали списки, при-
ймали дзвінки, зв’язували потребу-
ючих і волонтерів. І ось два виїзди 
відбулося — і сталася величезна па-
уза в діяльності. Розривали відчуття, 
що я дуже мало роблю, знайшовся 
простір усвідомити все, що пережи-
ла до того, не знаходила собі місця, 
що живу на всьому чужому й гото-
вому.

Із дрібниць. Важко купувати но-
ві речі. Таке враження, що менталь-
но зраджуєш ті старі, які лишили-
ся вдома. Через тиждень помітила, 
що досі не можу себе змусити спа-
ти не в одязі й досі ставлю взуття ко-
ло ліжка, хоча більше не треба пе-
реходити в сховище. Деякі нові речі 
все ж довелося купити. Змусила се-
бе нормально лягати спати.

Після дня, коли виникла виму-
шена пауза в діяльності, була дуже 
важка ніч. Вона була з тих ночей, ко-
ли доводиться боротися з чимось 
у своїй свідомості. І ось яке рішен-
ня я тоді зробила. Той, хто пішов на 
нас війною, руйнує життя. А мені зо-
всім не потрібно його доруйновува-
ти цим викривленим почуттям про-
вини. Я маю святкувати життя кож-
ного дня й не знецінювати його. 

Випадково чи не випадково я 
почула від інших людей слова, які 
щось у мені збудували. Ректор Іван 
Русин попросив передати молодим 
хлопцям, які прагнули повернутись 
до Києва через те саме почуття про-
вини: «Якщо вони хочуть бути таки-
ми войовничими й перемагати, хай 
перш за все переможуть і опану-
ють свої емоції». Я це почула перш 
за все для себе. Пастор із Харкова 

В’ячеслав Бондар, що розвозить до-
помогу по місту, сказав, що всі, хто 
виїхав, мають зберегти ресурс на 
час відбудови руїн. А один студент, 
Даниїл Назаревич, зізнався, що ін-
коли почуває себе самотньо, бо лю-
ди себе поводять так, наче всі по-
треби десь там, на війні, важливі, а 
тут їх наче й немає.

Стала помічати людей навколо. 
Таких самих переселенців, які теж 
заново вчаться спати й не завжди 
знають, як заговорити з чужими 
людьми. Почала думати про те, що 
дійсно потрібно робити. Не про те-
рапевтичний активізм, а про те, що 
маю й можу робити саме я, врахову-
ючи всі потреби й власні можливос-
ті. Стало спокійно.

Я впевнена в нашій перемозі. І 
кожен може до неї докласти саме 
те, що може зробити він. Хтось має 
стріляти, хтось евакуювати, хтось го-
дувати, хтось підтримувати еконо-
міку й зберігати робочі місця, хтось 
воювати словом на ідеологічному 
та інформаційному фронті, хтось 
серйозно молитися, хтось надавати 
психологічну підтримку або просто 
звичайну людську підтримку.

Частина 3
Мені подобається це вислов-

лювання: «Важкі часи народжують 
сильних людей. Сильні люди ство-
рюють хороші часи. Хороші часи 
народжують слабких людей. Слаб-
кі люди створюють важкі часи». Я 
часто його цитувала людям, з яки-
ми розділяла важкі часи та обстави-
ни. Але зараз, у важкі часи, хочеться 
зробити уточнення.

Важкі часи не народжують силь-
них людей автоматично, і люди, які 
живуть в хороші часи, зовсім не при-
речені стати слабкими. Важкі часи 
скоріше загострюють наш вибір — 
бути в цих обставинах слабким чи 
сильним. І сильна людина зовсім не 
та, яка не відчуває слабкість. Відчу-
вати безсилля, відчай, страх —абсо-
лютно нормально та адекватно до 
обставин. Сильна людина — скорі-
ше та, яка обирає не керуватися ци-
ми почуттями. 

І не факт, що виживають най-
сильніші. Часто сильніші гинуть, ря-
туючи слабших. І тоді слабші ста-
ють перед вибором, чи візьмуть во-

ни на себе далі роль і відповідаль-
ність сильних. Я думаю, що всі ми 
в ці часи відчували й власну силу, 
і власну слабкість. Інколи нам є за 
що себе похвалити, інколи ми зо-
всім собою не пишаємося й відчу-
ваємо провину за слабкість. Це нор-
мально сказати: «Господи, сьогодні 
я більше не можу». Та сила в тому, 
щоб пам’ятати, що «не можу біль-
ше» саме на сьогодні, а завтра Бог 
дасть новий день і нові сили і від-
криє якісь невідомі до того резерви, 
щоб жити далі.

Усвідомлювати свою обмеже-
ність і безпорадність нормально. 
Нормально робити паузи, щоб ви-
рівняти подих. Сильні люди інко-
ли ламаються саме тому, що зви-
кли бути сильними й не можуть собі 
пробачити слабкість. Але треба вмі-
ти приймати своє «не можу». На-
дія в тому, що життя — це процес, 
у ньому все динамічно й все зміню-
ється. І змінюємося ми самі, зміню-
ється наша сила й наша слабкість, 
бо милість Бога оновлюється кож-
ного дня. 

Хтось реагує на стрес швидко й 
бурхливо, а потім заспокоюється й 
знаходить в собі сили. Хтось довго 
тримає себе в тонусі, зберігає спо-
кій, та згодом емоції його наздога-
няють. Ми можемо бути сильни-
ми по черзі. Ми можемо пробачати 
один одному слабкість і створюва-
ти один одному маленькі оази хо-
роших часів серед часів важких. У 
людській немочі народжується Бо-
жа сила. Це нормально — визна-
вати свою слабкість перед Ним. Го-
ловне — не полишати своєї відпо-
відальності й просити сил у Нього, 
щоб виконувати свою роль далі.

Ольга КОНДЮК



16

Віктор Клець: «Бачимо явний Бо-
жий захист нас і нашого служіння»

Сумська область була одною з 
тих, які зазнали жорстоких бомбар-
дувань, багато населених пунктів 
потрапили в окупацію. Там точилися 
вуличні бої, іноді пропадало світло, 

інтернет, зв’язок. Ще до початку бо-
йових дій місіонери запаслися про-
дуктами й відразу стали допомага-
ти людям в умовах війни, а також 
допомагали морально, молитвою. 
Згодом налагодили доставку гума-
нітарних вантажів із західних облас-

тей. Пізніше стали активно служити 
у звільнених селах.

«Розповім про один випадок, 
який став справжнім чудом для ме-
не, — ділиться відповідальний за 
місіонерське служіння в області Ві-
ктор Клець. — За метрів 800 до на-
шого села стояли ворожі танки, 
БТРи, «гради», а наш місіонер Саша 
Шульга жив усього за якихось ме-
трів 300, ще й над самою дорогою. 
У нього троє дітей, бабуся — лежа-
ча. Вони весь час жили фактично в 
погребі. Я приїхав до них, подивив-
ся на ситуацію, кажу: «Саша, пере-
бирайся до мене. Тим більше, у нас 
підвал обладнаний для життя». Че-
рез кілька днів він подзвонив, каже, 
що зібралися, всі речі стоять на ву-
лиці, можна приїжджати. Запитую, 
чи можуть трошки почекати, поки 
чай доп’ю. У трубці зависла пауза… 
Кажу: «Я зрозумів, їду». Приїхав, усе 
повантажили, тільки прибули до нас 
у двір, діти зайшли в хату, а ми ще й 
речі не встигли винести, як почалася 
перестрілка між постом, де стояли 
російські танки, та українською сто-
роною. Ми живемо за 800 метрів, 
і в нас хата вся дрижала, а Сашина 
домівка була за 300 метрів… Бог чує 
наші молитви, я ніколи в цьому не 
сумнівався. Але в таких ситуаціях 

«Голос надії» під час війни

Мiсiонерськими стежками

Є речі, які можна повною мірою побачити та зрозуміти лише здаля чи 
з плином часу. Коли оглядаєшся на історію місії «Голос надії» — розумієш, 
наскільки мудро та правильно Бог її вів протягом трьох десятків років. Те, 
що було незрозумілим раніше, тепер бачиться зовсім в іншому світлі та 
підтверджує Господнє керівництво. Перші місіонери ще наприкінці 1980-
х поїхали в Росію: Карелія, Комі край, Якутія, Центральна Росія, Абхазія. 
То був найбільш сприятливий час саме для тієї частини безбожної імпе-
рії. З часом двері благовістя там поступово зачинялися, звівши до мініму-
му євангелізаційну працю. 1990-2000 роки стали початком поступової ак-
тивізації місіонерської праці в Україні й особливо в її східних областях. Ця 
праця звершується й донині. Але вже багато років керівництво місії тур-
бує питання: «А що далі? Куди рухатися тепер?» Погляди були звернені на 
Західну Європу. 

…І от несподівано місія ввійшла у фазу, про яку ніхто ніколи не думав. 
Початок війни вніс корективи практично в усі служіння. Тепер стає більш 
зрозуміло, чому велика кількість місіонерів працювала на Сумщині, Чер-
нігівщині, Луганщині й практично в усіх східних регіонах. У жахливих умо-
вах обстрілів, смерті, голоду, страху, відчаю — людям потрібна допомо-
га: матеріальна, моральна й духовна. Місіонери виявилися саме на тому 
місці й у той час, коли потрібно. Тонни продуктів та одягу, евакуаційний 
транспорт, молитовна та емоційна допомога, волонтерство в армії та те-
робороні — це саме те, до чого спонукують обставини. У нинішніх умовах 
більш яскраво постає майбутня праця в Європі. За статистикою, туди ева-
куювалися вже більш як три з половиною мільйони українців. І там теж 
потрібна допомога. 

Юрій Вавринюк



знову собі нагадую, як важливо мо-
литися й чути Божий голос, слухати-
ся Його й не відкладати, а зробити 
те, що маєш зробити. У такі момен-
ти я явно бачу Божий захист нас і на-
шого служіння».

Сергій Тарасюк: «Служителі тепер 
— нарозхват»

На Житомирщині ситуація теж 
була дуже складна, бомбардува-
ли багато населених пунктів. Лікар-
ні щодня приймали поранених. На-
селення перебувало в паніці, зму-
шені були тривалий час ховатися в 
підвалах і погребах. Місіонери під 
бомбардуваннями вивозили людей 
з області, з Києва, надавали мате-
ріальну та душпастирську допомо-
гу. Іноді було тяжко зв’язатися, то-
му що вони просто не мали часу на 
розмови. 

«До нас звертається дуже бага-
то людей, служителі тепер — нароз-
хват, і я в тому числі, — каже відпо-
відальний за місіонерське служін-
ня Сергій Тарасюк. — У нас нестача 
душеопікунів — щоб заспокоїти лю-
дей, надихнути. Із самого ранку до 
нас дзвонять, просять, приходять 
додому, бо комусь потрібно допо-
могти, побесідувати з кимось, за ко-
гось помолитися. День і ніч — ця ро-
бота. Ми виснажуємося. Сьогодні 
спав дві-три години. Відчуваю, що 
треба відпочити, але не можна, бо 
чекає багато людей. І навіть зараз, 
коли розмовляю, уже до мене — 
черга. Я кажу це без перебільшення, 

навіть усього не розповідаю. Щодня 
забираємо людей. Водії змінюють 
один одного. Бус постійно в доро-
зі. Не охолоджується — пішов і пі-
шов. Старенькі люди, діти – забира-
ємо їх і відправляємо. Годуємо. Пра-
цюємо й з біженцями. Їх треба при-
йняти, нагодувати — і відправити 
далі. Уночі приймаємо, удень при-
ймаємо. Сімейний центр у Бруси-
лові переповнений такими людьми. 
Сплять не тільки в кімнатах, але й у 
фойє, і на підлозі. Коли приміщення 
переповнюється, веземо біженців у 
Хомутець. Їдальня в Центрі працює 
цілодобово. Бо люди втомлені, по 
три-п’ять днів не їли — їм треба під-
кріпитися. Брудні, бо сиділи в під-
валах, особливо ті, хто з Бучі, Госто-
меля, Ірпеня; надивилися смертей, 
психіка зірвана, коліна трясуться. У 
таких обставинах доводиться пра-
цювати».

Олександр Руденко: «Усе, що за-
раз відбувається — це свідчення!»

Луганщина, яка потерпала від 
війни з самого 2014 року, у 2022-
му стала одним із найгарячіших на-
прямків наступу російських військ. 
Щоденні обстріли, руйнування ці-
лих міст і сіл, окупація інших — це 
реалії перших днів повномасштаб-
ного вторгнення. Налякане населен-
ня було повністю відрізане від світу, 
переховувалося в підвалах. Іноді на 
всіх не вистачало бомбосховищ. Мі-
сіонери відразу почали евакуацію 
людей від лінії вогню, прийом бі-
женців, доставку речей першої не-
обхідності.

«У принципі, усе, що зараз від-
бувається — це свідчення, — ствер-
джує відповідальний за місіонер-
ське служіння Олександр Руденко. 
— У першу чергу, для мене свідчен-
ня. Коли все почалося, я був із дру-
жиною в Києві. Подзвонив одному 
брату й попросив вивезти дітей. Він 
із дружиною взяв мою машину — і 
всі виїхали. Як добре, що є люди, які 
завжди поруч! Свідчення: одна се-
стра з нашої церкви, яка тільки при-
дбала машину й ще ніколи не виїж-
джала з міста, доїхала з Сєверодо-
нецька до Львова. Вивезла не тільки 
свою дитину, а й ще трьох підлітків 
із нашої церкви. Був момент, коли в 
неї загорілася машина, але люди до-
помогли загасити й відремонтувати. 

Свідчення: нам подзвонили зі Льво-
ва й запропонували місце (10 кімнат 
по 5 чоловік). Ми там не просто жи-
вемо, а й робимо ремонт, влашто-
вуємо побут, знайомимося з місце-
вими людьми. Хочемо й там служи-
ти. Свідчення: місіонери, брати й се-
стри, які повиїжджали, не сидять на 
місці, не занепали духом, а беруть 
активну участь у потребах інших, 
допомагають. Свідчення: люди, які 
проходили реабілітацію, лишили-

ся в центрі, у Сєверодонецьку. Ніхто 
не розбігся. Вони сказали: «Ми ли-
шаємося, будемо стерегти, служи-
ти, приймати, роздавати…» Свідчен-
ня: коли за велінням серця заїхав у 
Харків — побачив, що є потреба мо-
єї участі в евакуації. Нам вдалося ор-
ганізувати «ланцюжок» — і два дні 
вивозили звідти людей. Свідчення: 
люди з різних місць готові допома-
гати продуктами. Це тепер відбува-
ється масово по всій Україні. Співп-
рацюємо з різними конфесіями, усі 
активно підтримують один одного, 
немає жодних кордонів, тільки одна 
спільна справа. Щодня бачимо свід-
чення».

Мирослав Капарчук: «Усі місіоне-
ри області лишилися на місці»
Чернігівщина прийняла на себе 

один із найсильніших ударів росій-
ських військ. Особливо постражда-



ли Чернігів і Ніжин, туди не можна 
було доїхати через обстріли. Місі-
онери взялися приймати біженців, 
допомагати населенню продукта-
ми, засобами гігієни, одягом та взут-
тям. Люди стояли у великих чергах 
до дому молитви. Проводилися мо-
литовні богослужіння, на які прихо-
дило багато людей. 

«Місіонери нашої області всі за-
лишилися на місці, — розповідає 
відповідальний за місіонерську пра-
цю в Чернігівській області Мирос-
лав Капарчук. — Я подзвонив у со-
ціальні служби, щоб тих, хто має по-
треби, направляли до нас. І вони це 
роблять. Із 9 до 15 години хтось чер-
гує в домі молитви, бо люди постій-
но приходять. Роздали всі Євангелії і 
газети — усе, що було. Спершу, коли 
потрібна була гуманітарна допомо-
га, я навіть не знав, до кого зверну-
тися. Але до нас подзвонили брати 
з Рівненщини й самі привезли про-
дуктів. І ми змогли підтримати насе-
лення. Люди дякують і кажуть, що в 
цьому вони бачать Бога. Дехто ева-
куювався з Чернігова тільки з доку-
ментами — нічого не взяли, ні їжі, ні 
одягу. А ще сьогодні багато що збу-
вається. Років 10 тому мені снився 
сон, що я їздив по блок-постах. Ду-
мав, що це збулося, коли побував 
на Луганщині. Але бачу, що тільки 
тепер цей сон насправді збуваєть-
ся. Я добре знаю нашого воєнкома. 
Прийшов до нього й запитую: «Що 
мені робити?» — «Твоя робота — за 
нас молитися й нам пропові дувати, 
розказувати про Бога». Таким чи-
ном ми і на блок-постах проповіду-
ємо Євангелію».

Петро Приходько: «Ми — у тимча-
совій окупації»

Велика частина Запорізької об-
ласті, як і Херсонської, опинилася в 
окупації. У багатьох населених пунк-
тах, особливо у містах відразу відчу-
лася нестача продуктів харчування. 
Запоріжжя готувалося до оборони, 
постійно працювала артилерія, авіа-
ція, «гради» та «урагани». Навколо 
— йшли бої. Місіонери стали служи-
ти чим тільки могли, особливо най-
більш незахищеним категоріям на-
селення.

«Ми тепер у тимчасовій окупації, 
але дякуємо Богу, що маємо можли-
вість підтримувати людей, — зазна-
чає відповідальний за місіонерське 
служіння Петро Приходько. — Осо-
бливо служимо малозабезпеченим, 
сім’ям, де є люди з інвалідністю. Ку-
пували продукти, роздавали. До нас 
неможливе постачання гуманітар-
ки, бо сюди не приїхати, не виїхати. 
Навкруг нас ідуть бої і ходять колони 
військових — туди-сюди. Зокрема, 
возимо допомогу в місця, де наста-
ла справжня гуманітарна катастро-
фа. Місіонери живуть у домі молит-
ви, то до них приходять люди. До 
мене додому приходять. Проводи-
мо молитву по домівках через кож-
ні три години. Багато людей із села 
приєдналися до цієї молитви. Але 
зібрань не проводимо — просто не 
ризикуємо. Та й пересування майже 
припинене, люди рідко виходять. 
Магазини порожні, аптеки порожні. 
Ліків немає. Ось така ситуація. Але 
проповідуємо — і надіємося на Гос-
пода. А як воно далі буде — поки не 
знаємо…»

Петро Устимчук: «Дуже хочеться, 
щоб це швидше закінчилося, щоб 

не гинули люди…»
Військові дії, які відбувалися на 

межі Полтавщини, спричинили туди 
потік біженців із Сумщини та Харків-
щини. Деякі населені пункти Пол-
тавської області потрапили під бом-
бардування. Місцеве населення пе-
ребувало в паніці, масово виїжджа-
ло. Місіонери допомагали людям 
евакуюватися та забезпечували гу-
манітарною допомогою, співпрацю-
вали з місцевою владою та теробо-
роною.

«Люди дуже щиро приймають 
нашу допомогу, дякують, готові ма-
ло не цілувати руки, — каже відпо-
відальний Петро Устимчук. — Вва-
жаю, це Боже чудо, що ми можемо 
їм дати щось із того, що вони потре-
бують. Дякуємо Богові, що приєд-
налися до праці милосердя церкви 
із західних областей України, при-
возять до нас продукти, ліки — і 
ми можемо підтримати населення. 
Це — від Бога. І ми бачимо, що на-
селення стало більш відкритим до 
Бога. Даруємо їм Євангелії — і ніх-
то не відмовляється. Усі кажуть, що 
моляться — і це нас тішить. Напри-
клад, у цю неділю в Хухрі, це 12 км 
від Охтирки, 32 людини прийшло на 
богослужіння. Половина з них — бі-
женці з Охтирки, решта — місцеві. А 
раніше приходило на служіння 2-3 
людини. Але дуже хочеться, щоб це 
все швидше закінчилося, щоб не чу-
ти цих вибухів, щоб не гинули люди. 
Це морально дуже важко».

Юрій Левчик: «Люди запитують: 
«Чи не поїдете від нас?»

Черкащина не перебувала в зо-
ні бойових дій, обстрілів в облас-
ті не було. Внаслідок потоку біжен-
ців зі сходу в містах відчутно збіль-
шилася кількість людей. Дороги бу-
ли завантажені автомобілями, адже 
саме в Черкасах і Каневі є мости для 
переїзду Дніпра. Служіння місіоне-
рів переважно зосередилося на до-
ставці гуманітарних вантажів, допо-
мозі малозабезпеченим та пересе-
ленцям.

«Ми стали роздавати хліб — і 
перший день цього служіння якраз 
збігся з початком війни, — ділить-
ся відповідальний за місіонерство в 
області Юрій Левчик. — Також слу-



жимо переселенцям. Приймаємо 
тих, кому потрібно переночувати. 
Люди їдуть із Харкова, із інших міст 
сходу. Є облаштований нічліг при 
домі молитви, також до себе додо-
му беремо. Коли їдуть вантажівки 
з гуманітарною допомогою на схід, 
то в нас зупиняються на ніч. Їзди-
ли на оптовий закупляти продукти, 
щоб допомагати людям. То забрали 
вже залишки. Продукти закінчують-
ся. Наприклад, у місті майже немає 
борошна. Ми ще встигли купити три 
мішки, хочемо роздати малозабез-
печеним. Дуже бідують цигани, їм 
теж допомагаємо, особливо багато-
дітним. Також виходимо роздавати 
молитовники людям на вулицях. Я 
є волонтером спілки воїнів АТО. Ми 
й раніше допомагали матерям за-
гиблих. А сьогодні міська рада на-
правляє до нас людей з потребами. 
Люди запитують у служителів: «Як 
ви оцінюєте ці події?» Ми відпові-
даємо, що надіємося на Божу охо-
рону, що Він збереже нас. Може, бу-
де важко, але ми робимо Господню 
справу, тому Він захищає. Запитува-
ли: «Чи ви не поїдете від нас? Якщо 
будете їхати, то й нас заберіть!» Але 
ми поки що не маємо таких планів. 
Будемо діяти по ситуації».

Іван Онисів: «До нас їдуть із всієї 
України»

Львівщина, як і інші західні об-
ласті, з самого початку війни ста-
ла осередком прийому біженців та 
джерелом гуманітарної допомоги, 
яку церкви відправляли на схід, на 
південь та на північ України. Цер-
ковні приміщення стали місцями 
проживання евакуйованих, а також 
пунктами, куди люди доставляли 
продукти, одяг та інші речі першої 
необхідності, у тому числі й фінан-
сові пожертви.

«До нас на Львівщину їдуть зі всі-
єї України... Щодня — тисячі людей. 
Від найменших до найстарших — 
які втратили рідних, близьких, жит-
ло... Служимо і їжею, і Божим Сло-
вом. Загалом служіння йде в новому 
форматі. Тепер приймаємо біженців 
із Харкова, Києва, Київської області. 
Це жінки, діти, люди старшого віку. 
Ми їх поселяємо в себе, харчуємо, 
перевозимо. Наші брати й сестри 
пішли волонтерами по всій області. 
Допомагаємо людям, як тільки мо-

жемо. Праця звершується безупин-
но. Люди відкриті до Божого Слова. 
Багато з них потребують допомоги, 
часу та уваги. Багато служимо, зо-
крема дітям, які приїжджають із зо-
ни бойових дій. Просимо підтрима-
ти в молитві, щоб Господь полікував 
скалічені долі. Ми приймаємо лю-
дей і готові ще приймати. У кого є 

прохання, потреби — звертайтеся. 
Допоможемо логістикою, транспор-
том. Хто з наших працівників переї-
хав у Львівську область і має бажан-
ня продовжувати працю — запро-
шую приєднуватися до нашої облас-
ної команди місії «Голос надії».

Юлія та Андрій Свірчевські: «Дяку-
ємо всім, хто зробив свій вклад у 

служіння людям із України»
Хорватія, як і багато інших кра-

їн Європи, гостинно відчинила две-
рі для біженців, які стали рятувати-
ся від війни. Українців забезпечують 
житлом, матеріальною та мораль-
ною допомогою. Місіонери Європи 
в співпраці з місцевими волонтера-
ми активно включилися у служіння 
евакуйованим та організацію збору 
гуманітарної допомоги для України. 
Про один із проектів розповідають 
наші місіонери в Хорватії.

«У туристичному с. Веліка побли-
зу м. Пожега, що в Хорватії, пройшов 
християнський табір для дітей війни 
з України, — повідомляють Юлія та 
Андрій Свірчевські. — У м. Поже-
га ми прийняли близько 75 україн-
ців. Частину дітей, які прибули в на-
ше містечко, долучили до підлітко-

вого служіння. Але на цьому не зу-
пинилися — мріяли й молилися про 
організацію християнського табо-
ру, щоб охопити всіх дітей, які при-
були до нас. І Бог відчинив двері: 
з’явилися ресурси та сформувала-
ся команда волонтерів. Разом із мі-
сіонерами з Доньї Міхольця, роди-
ною Синюків ми сформували план 

проведення кемпу, до якого залу-
чили й інших братів і сестер. Протя-
гом трьох днів разом із дітьми ходи-
ли в гори, грали в активні ігри, спі-
вали християнські пісні й багато роз-
мовляли про Біблію, воскресіння та 
стосунки з Богом. 45 дітей були зі-
гріті любов’ю, захоплені спілкуван-
ням та дружньою атмосферою. Усі-
ма силами намагалися відволікти їх 
від спогадів про страшні події, свід-
ками яких їм довелося стати, проте 
розмови іноді поверталися до бо-
лючих тем. Старші діти запитували, 
як Бог дивиться на цю жорстокість, 
чому Він не зупинить війну. Відпові-
дати було не завжди легко. Але, як 
зазначили учасники табору під час 
прощання, це стало для них поштов-
хом замислитися про щось вище від 
тих речей, про які вони думали до-
сі. «Ми ніколи стільки не говорили 
про Бога, як тут, — сказали дівчата з 
Полтавщини. — Але відчуваємо, що 
питання, які ми обговорювали в та-
борі, дуже важливі». Ми дуже вдяч-
ні всім, хто зробив свій вклад, ма-
ленький чи великий, у служіння ді-
тям України.

1



— Із передачі «Хроніки війни» 
Віктора Вознюка я дізнався, що ви 
служите в ТРО. Ви досі там?

— Я був три тижні в ТРО, зараз 
служу капеланом на фронті, а також 
священиком у церкві. Розвозимо 
продукти, вивозимо людей. Коор-
динуємо співпрацю армії та церкви.

— Рішення захищати своє місто 
зі зброєю в руках було виваженим, 
зробленим заздалегідь чи спонтан-
ним?

— Спонтанним. Ще з 2014 року 
я служив капеланом на передовій, 
але зброї до рук не брав. Я молив-
ся за солдатів, приймав сповіді. Але 
ніколи не думав, що доведеться взя-
ти зброю.

Я живу недалеко від кордону, 
десь за 25 км. Коли 24 лютого ста-
ли наступати російські війська, коли 
вся поліція повтікала, коли райдер-
жадміністрація втекла, коли все ста-
ло іскритися, вибухати, стали леті-

ти літаки — ми самоорганізувалися. 
Серед нас були й інші брати з церк-
ви. За власний кошт, із власних ма-
теріалів будували блок-пости. Зро-
били два ящики коктейлів Молото-
ва, мали дві мисливські рушниці й 
трохи набоїв. І з цими знаряддями 
стали на захист своєї землі, а точні-
ше — своїх домівок.

Згодом уже підтягнулися вій-
ськові. Але перші дні ніхто не знав, 
що буде. Очікували, що будуть за-
хоплювати цю територію. Це місце-
вість поблизу Охтирки. Можете уя-
вити, що тут відбувалося.

— Як для вашої сім’ї почалася 
війна? Чи евакуйовували родину?

— Моя дружина — онкохвора. 
За тиждень до вторгнення я забрав 
її з лікарні. А за місяць до цього во-
на перенесла операцію. Потріб-
но було робити перев’язки. Бензи-
ну не було. Пам’ятаю, ми пішки, під 
руку, пішли в лікарню, по дорозі за-

йшли у військкомат. Військкомат 
був закритий, усіх евакуювали. Піс-
ля перев’язки знову зайшли у війсь-
ккомат, і нікого там не знайшовши 
— стали самоорганізовуватися.

Дружина перебувала вдома з 
трьома дітьми. Згодом знайшов 
можливість вивезти її в Полтаву. То-
му що Харків буквально в перші дні 
був атакований ракетами. А їй після 
операції ще потрібно було проходи-
ти опромінення й хіміотерапію. Тож 
я лишив її на лікування, а сам по-
вернувся. Уночі чергував — ми па-
трулювали два мости, а вдень був із 
дітьми. Також евакуйовував із Хар-
кова людей, які цього потребували. 
Так пройшов місяць.

— Тобто у вас і так був непро-
стий період в житті, а тут ще й ві-
йна…

— Так. Мабуть, Господь мене 
трохи підготував, і війна вже не ста-
ла великим шоком. Спершу я не 
знав, що робити — розривався між 
обов’язками батька, громадянина й 
служителя. Постійно хтось телефо-
нував, люди панікували — крича-
ли, плакали: «Що робити? Куди їха-
ти?» Бензину ніде немає, заправ-

Олександр Гончаров: «Ніколи не думав, 
що доведеться взяти зброю»

Олександр Гончаров — керівник відділу освіти УЦХВЄ в Харківській об-
ласті, доктор богослов’я, другий пастор церкви «Свята Трійця» м. Харків, 
капелан. Коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ, 
Олександр став бійцем тероборони. Спілкуємося про те, що довелося пе-
режити за час війни.

Капеланське служiння

Щоденна ранкова молитва у церкві м. Харків. Олександр — у першому ряду третій зліва.



ки розбиті, газу немає, скрізь черги. 
Практично в перший день російські 
війська вже стояли на харківській 
окружній.

— Чи були конкретні моменти, 
коли вам загрожувала смерть? Чи 
бачили Божий захист над собою та 
іншими?

— Так, звичайно. Щодня, по 
п’ятдесят разів на день. Летіли сна-
ряди, ракети, бомбили літаками. 
Ще до повномасштабного вторгнен-
ня, коли я їздив у Донецьку область, 
бувало, що снайпер промахувався 
кілька разів. Хоча таке взагалі рідко 
буває.

До нашої церкви приходило ду-
же багато людей — до півтори тисячі 
щодня. І хтось із «доброзичливців» 
навів туди російську артилерію. Нас 
накрили смерчем, касетними бом-
бами. У двох місцях пробило дах, де 
ми перебували, осколками посікло 
будинки, автомобілі, але ніхто не по-
страждав. Це просто чудо.

І таких моментів було дуже бага-
то. Практично під обстрілами дово-
дилося евакуювати людей. Під об-
стрілами роздавали продукти. Під 
обстрілами воювали. Та й зараз ще 
загроза не минула. Наші проводять 
контрнаступ, а ми відразу їдемо на 
звільнені території, де людям по-
трібна допомога. І постійно бувають 
прильоти — майже кожного дня. 
Але Господь милує. І взагалі Бог дає 
особливу благодать, щоб це пере-
живати — немає надмірної паніки, 
страху. Бог дає сил.

— Під час служби в ТРО ви мали 
безпосередні контакти з ворожими 
військами?

— Слава Богу, що ні. Ми тільки 
бачили заграву — гуркотіло, стріля-
ли день і ніч. Над нами літали дро-
ни. Але конкретно по нас не стріля-
ли, не долітало. Ми перебували за 
спинами ВСУ, десь за 20 км.

— Отже, тепер ви виконуєте ка-
пеланське служіння?

— Так. Просто коли всі порозбі-
галися, то потрібно було якось за-
хищатися. А тепер знову вступила в 
дію бюрократія, повернулася полі-
ція, депутати почали масову публіч-
ну діяльність. Стали вимагати, щоб 
тероборонівці підписували контрак-

ти на три роки. Ми з іншими брата-
ми відмовилися.

— Чи доводилося мати розмо-
ви на релігійні теми з іншими бій-
цями ТРО?

— Аякже, постійно. Коли вихо-
дили на пост, завжди молилися. Під 
час чергування молилися, спілкува-
лися… Адже всі знають, що я пастор.

— А з якими питаннями зараз 
люди звертаються? У моменти кри-
зи часто запитують: «Де Бог?» Сти-
каєтеся з таким?

— Звичайно. Шкода, що про Бо-
га згадують, тільки коли важко. А 
Бог — там, де Він і був. Просто лю-
ди відступають далеко від Нього. І 
як результат — війна. Як результат 
— люди втрачають людяність, ста-
ють одержимими.

Коли горе — люди наближа-
ються до Бога. За цей час я, напев-
но, більше ста разів приймав спо-
віді, покаяння. І серед солдат, і се-
ред мирних мешканців, які пережи-
ли обстріли, були за крок до смерті. 
Дуже багато загиблих доводиться 
бачити — от навіть сьогодні й вчо-
ра. Росіяни, відступаючи, лишають 
після себе трупи, які лежать на зем-
лі, деякі — більше місяця, їх розтягу-
ють собаки... Іноді після побаченого 
цілий день не можеш їсти. До цього 
звикнути важко.

Багато людей прозрівають, розу-
міючи, наскільки швидко може за-
кінчитися життя. Переглядають прі-
оритети, адже бачать наскільки ма-
теріальні цінності (квартири, будин-
ки, машини) є швидкоплинними. 
Тож щодня говоримо про вічність, 
про душу, про рай і пекло.

— Тобто це час для благовістя?
— Не те слово. Я думаю, що ті 

служителі, які повтікали з наших те-
риторій, втратили великі можливос-
ті. Це як сіяння і жнива. Якщо вони 
й повернуться, їх вже ніхто не буде 
слухати. Їх запитають: «Де ти був, 
коли я сидів у підвалі без їжі?»

Багато людей прийшли до нас з 
церков, пастори яких виїхали. Дея-
кі виїхали одні з перших, навіть ні-
чого нікому не сказавши. Люди від-
чули себе покинутими, зраджени-
ми. Кажуть, що прийшли до нас, бо 
це одна із общин, де практично всі 

служителі на місці. Тепер служимо 
разом із ними. Думаю, якби прези-
дент утік у перші дні, була б зовсім 
інша ситуація. Те саме стосується й 
служителів. Це серйозна відпові-
дальність.

— Життя й діяльність багатьох 
людей війна сильно змінила. На 
вашу думку, війна ставить покли-
кання на паузу чи дає йому просто 
інше вираження? Як це було у вас?

— Думаю, що дає інше виражен-
ня. Якщо ти пастор, то ти пастор за-
вжди — і вдень, і вночі, і влітку, і 
взимку, і під час миру, і під час ві-
йни. Просто ти стикаєшся з іншими 
викликами. Покликання не можна 
призупинити. Але воно може видо-
змінюватися.

Люди завжди дивляться на слу-
жителів. Щодня я отримував до со-
тні дзвінків, телефон кілька разів на 
день розряджався: «Що робити, ку-
ди бігти, що каже Господь?» Я усім 
відповідав, що кожен має чинити 
згідно з власною вірою. Я не можу 
когось спонукати йти в тероборону. 
Це питання віри. І я навіть не можу 
засуджувати тих, хто виявив мало-
душність, страх, паніку.

Люди — різні. Щодо деяких я ду-
мав, що вони міцні духом, сміливі, 
а виявилося, що помилявся. Інші ж, 
навпаки, здавалися мені слабкими, 
а вони в критичній ситуації прояви-
ли себе твердими. Такі моменти по-
казують, хто ти є насправді, яка твоя 
віра, наскільки ти любиш Господа й 
готовий жертовно йти за Ним. То-
му що це щоденна самопожертва. У 
будь-який момент мене й моїх бра-
тів могли вбити. Я міг виїхати в Єв-
ропу, адже маю трьох неповнолітніх 
дітей та дружину з інвалідністю. Але 
це був не тільки мій вибір, але й ви-
бір моєї дружини й моїх дітей.

Я обіцяв своїй сім’ї та ще десь 
двадцятьом сім’ям, що вивезу їх, як-
що буде загроза окупації. Але сам 
збирався повернутися й не відступа-
ти. Слава Богу, діти дивилися на ме-
не й наповнялися вірою. А я дивив-
ся на них і від них набирався віри.

— Досі багато церков дотриму-
ються досить радикальних паци-
фістських поглядів. Чи доводилося 
вам чути критику щодо того, що ви 
взяли в руки зброю?



— Доводилося, звісно. Я завжди 
кажу, що та ситуація, яку ти бачиш за 
вікном, доповнює твоє богослов’я. 
Якщо ти не був у цій ситуації, то не 
зрозумієш, як це. Іноді Господь умить 
змінює твої погляди. До 24 лютого я 
не думав, що доведеться взяти в ру-
ки зброю. Але коли все це сталося, я 
був готовий захищати свою сім’ю й 
родину. Навіть якби я вивіз дружину 
й дітей, я б не лишив свою маму, яка 
живе в сусідньому селі, їй 86 років. 
Я б не лишив братів, сестер та інших 
багатьох родичів. Я б собі цього про-
сто не пробачив.

Думаю, завжди будуть люди, які 
мене засуджуватимуть, але є й бага-
то таких, які підтримують і розумі-
ють. Я розумію воїнів, воїни розумі-
ють мене. Підбадьорюю, молюся за 
них. І вони по-іншому стали дивити-
ся на християн.

Я ніколи не був пацифістом. Хоча 
з дитинства віруючий — з 11 років. 
Але ще зі школи займався спортом і 
завжди захищав тих, які самі не мо-
гли протистояти різним розбиша-
кам, заступався за слабших. Тому це 
— моє кредо. Як казав Цвінглі, істи-
ну іноді потрібно захищати з мечем 
в руках. Тому що ці нелюди, які при-
йшли на нашу територію, наробили 
б ще дуже багато зла, якби їх ніхто 
не зупинив. Вони розуміють тільки 
грубу силу.

Буквально сьогодні ми заїжджа-
ли до знайомого чоловіка, який був 
свідком, як танк стріляє по мир-
них жителях. Уже півтора тижня — 
з однієї і тієї ж позиції. Ми заїхали 
до знайомих артилеристів, дали на-
водку, і, сподіваюся, вже сьогод-
ні цього танка не стане. Хтось може 
мене засудити, мовляв: там же лю-
ди в танку. Але я відповім, скільки 
сімей він знищив. Ми на власні очі 
бачили розруху, яку він зробив.

Написано: воїн не даремно но-
сить меч — це покарання для того, 
хто робить зло. Це покликання від 
Бога. І воно стосується також мене. 
Бо якщо я бачу, що комусь загрожує 
смерть, і нічого не зроблю, то гріх 
лишиться на мені. Я маю докласти 
усіх зусиль, щоб зупинити зло.

— Як віра в Бога допомагає сол-
датові на війні? Ви самі були солда-
том і, напевно, знаєте багатьох щи-
ро віруючих бійців.

— Віра допомагає — це 100%. Я 
знаю багатьох людей із Луганської 
та Донецької областей, куди їздив 
як капелан у кілька бригад. Тіль-
ки віра в Бога тримає людину, щоб 
їй не осатаніти. Тому що є дияволь-
ський дух війни. Сьогодні ми чує-
мо, як росіяни, навіть жінки, гово-
рять своїм солдатам, щоб ті нещад-
но вбивали й ґвалтували. Таке може 
говорити тільки одержима люди-
на. І цьому духу можна протистояти 
тільки вірою.

Мені телефонують багато знайо-
мих солдатів, мій брат в ТРО, пле-
мінник у ВСУ, загалом понад десять 
родичів — на передовій. Я молюся 
разом із ними, хоча вони невоцер-
ковлені. У цей час вони прислухо-
вуються, моляться — і Господь дає 
успіх. Вірю, що саме Господь дає 
успіх — адже в нас на Харківщи-
ні багато воюють ще радянською 
зброєю, сучасне озброєння ще не 
дійшло. І самі солдати бачать Боже 
чудо — і прості солдати, і полковни-
ки просять за них молитися.

— Як змінює людину війна — на 
рівні емоцій, мислення? Із чим вам 
доводилося стикатися?

— Власне, якраз віра допомагає 
пройти через жахи війни достойно 
й в смиренні перед Богом. Люди, 
які мають Бога в серці, витримують. 
Інші стають озлобленими, жорсто-
кими. Хоча мені особисто практич-
но не доводилося з такими стика-
тися. Більшість із тих, які пережили 
важкі часи, говорять, що молили-
ся, зверталися до Бога, плачуть, дя-
кують, що їх звільнили, що привез-
ли продукти, ліки, що ми молимо-
ся за них.

Сьогодні мені телефонував один 
пастор, який провів майже два мі-
сяці під окупацією. Каже, що це 
перша ніч, коли він нормально 
спав. Розповідав про побачені жа-
хи. У людей на очах падали бомби, 
гинули цілі сім’ї. Один чоловік біг 
вулицею з піднятими руками, кри-
чав несамовито, у божевіллі — рап-
том упав і помер від розриву серця. 
Без Бога горе вбиває людину навіть 
фізично, не кажучи вже духовно.

Сьогодні спілкувався з одним 
бізнесменом, мільйонером. Ми 
з ним давно дружимо. Разом мо-
лилися, плакали. Йому вже 68 ро-

ків. Я помітив, що молодь найбіль-
ше цінує своє життя — готові тікати 
на край світу, аби вижити. А старші 
дуже цінують майном, яке набува-
ли все життя. Кажу до цього бізнес-
мена: «Чого ви не виїжджаєте?» — 
«Та прийдуть же мародери, роз-
грабують». Але все одно війна зму-
шує багатьох людей переосмислити 
життя.

— Що потрібно розуміти церк-
ві, до чого готуватися, щоб служити 
постраждалим?

— Багатьох речей доведеться 
навчитися, бо ми з таким ще мало 
стикалися або не стикалися взагалі. 
Із власного досвіду скажу, що час-
то найперше потрібно людину обі-
йняти, поплакати з нею, помолити-
ся. Спільне горе дуже зближує, ми 
стаємо як рідні. У нас тепер стерла-
ся межа між віруючими, невіруючи-
ми — усі брати й сестри. 

Не час говорити якісь доктрини. 
Просто потрібно бути людяними. 
Люди в паніці егоїстичні, вони ду-
мають, як спасти себе. І коли зустрі-
чають когось, хто може допомогти, 
підтримати — це народжує дуже те-
плі й щирі стосунки. Тиждень тому 
ми йшли удвох із дружиною й зу-
стріли подругу дружини, запитали, 
як її справи. Жінка у відповідь про-
сто розплакалася — виявляється, її 
єдиний 22-річний син згорів у танку 
під Маріуполем. Лишилася одномі-
сячна дитина, якої він навіть не ба-
чив. Такі новини шокують — просто 
не знаєш, що сказати. Може, і не по-
трібно нічого говорити. Ми обняли 
її, плакали разом, молилися… 

Можливо, ми нічого й не маємо 
казати. Просто плакати з тими, хто 
плаче. Думаю, ми ще багато зла по-
чуємо й побачимо. І тільки Бог може 
зцілити наше серце.

— Щиро дякую вам за розмову, 
за ваше служіння. Молитва — за 
вас і за Харківщину.

— Моліться за нас, у нас тут тяж-
ко. Хоча й відбувся перелом у війні, 
але він дався непросто. Загинуло ду-
же багато мирних людей, дітей, на-
ших воїнів. Нехай Господь помилує 
Україну й дасть нам перемогу. А це 
буде — в ім’я Ісуса Христа! І буде на 
100%. Амінь.

Розмовляв Дмитро Довбуш



«Добридень, пасторе! Слава 
Господу! У нас все добре! Ми весь 
час збираємося на молитву, годує-
мо біженців, наглядаємо за церков-
ною будівлею. Звукооператор Слав-
ко керує й консультує, наскільки це 
можливо в таких умовах. Усе до-
бре! Як ви там? ЧИ СКОРО ПОВЕР-
НЕТЕСЯ?»

Приблизно про такий телефон-
ний діалог я почув від свого співроз-
мовника. Діалог відбувся між тими, 
хто залишився в церкві, яка в Києві, 
та служителем, що виїхав на довгий 
час. І саме ця розмова підняла тему 
дистанційних служителів, онлайн-
пасторів, общини чи церкви, які за-
лишилися без пастора й служителів 
у містах і селах, де «прилітає».

Війна змінила акценти у вченні 
про лідерство та церковне керівни-
цтво, які ми будемо формулювати 
в навчальних закладах, що готують 
програми для служителів та пасто-
рів. Ці «незручні» ситуації, у яких 
опинилися багато служителів єван-
гельських церков, спонукають за-
мислитися про причини.

Звичайно, що після війни чи вже 
навіть тепер, ця тема буде замовчу-
ватися через певні «незручності». 
Насамперед тими, хто боїться руй-
нувати авторитети або не бажає ба-
чити звичайних людей там, де рані-
ше бачилися надслужителі. З іншого 
боку, ця тема буде радикально ви-
користовуватися тими, хто поляри-
зує стосунки між служителями, що 
виїхали й не повернулися, та тими, 
які залишилися. Питання вже є. По-
вертаються служителі в церкви, але 
люди, які протягом всього часу були 
з іншими лідерами, запитують се-
бе: чи можемо ми довіряти свої ду-
ші тим, хто не був з нами поруч, ко-
ли нам було страшно, гірко, холод-
но, скрутно?

Я робив опитування в різних гру-
пах, яким ставив запитання: «Чи до-
вірилися б ви служителям, що виїха-
ли?»

Чув багато відповідей, але через 
одну з них мені стало відверто сум-
но. Чоловік у церкві сказав, що на-
род все одно йшов би до пастора чи 
пресвітера за релігійною обслугою: 
весілля, поховання, хрещення, при-

частя тощо, але за порадами та до-
помогою зверталися б до тих, кому 
довіряють. І всі присутні в церкві з 
ним погодилися. Сумно мені стало, 
тому що в цьому разі пастор стає са-
кральною посудиною тимчасово-
го використання в умовах окремих 
священнодій і не є таким в буденно-
му житті та потребах вірян. І я розу-
мію, що такий стан відносин не при-
родний для євангельського вчення.

Ми не готові були до чітких дій в 
воєнному стані. Ми не готові до ор-
ганізації спільних дій у кризовій си-
туації. Не зовсім розуміємо, де має 
бути пастор чи голова деномінації 
під час великої консолідації суспіль-
ства. Не стаємо духовним голосом 
для народу. Натомість президент 
стає прикладом сміливості й лідер-
ства (принаймні на час найважчих 
випробувань). Він говорить ключо-
ві слова, які повторюють християни: 
«Від Бога в бункер не сховаєшся».

Звичайно, що мова йде не про 
всіх лідерів деномінацій та цер-
ков. Я чую багато схвальних відгуків 
про людей із євангельських церков. 
Церкви занурилися в справи гумані-
тарної допомоги та підтримки. Але 
ця справа розвивалася з причин, які 
не завжди пов’язані з попередньою 
підготовкою та організацією.

По-перше, це самі закордонні 
організації та люди доброї волі про-
сто звозили гуманітарну допомогу 
до кордонів та в церкви, і потрібно 
було реагувати.

По-друге, це сильні особистості, 
які в тій чи іншій місцевості органі-
зовували Центри допомоги, Хаби. 
Окремі єпископи, служителі, просто 

По-четверте, служитель, що виї-
хав, активував себе в роботі в іншо-
му від церкви місці, і це стало ком-
пенсацією його відсутності й осо-
бистої реалізації.

Ми не готові до призову служите-
лів та членів церков у війська. Окре-
мим питанням є відсутність звер-
нення єпископів в державні органи 
за «бронею» для пасторів та ключо-
вих служителів. Нема чіткої консуль-
тації щодо призову, служби, допо-
моги ЗСУ, поведінки у військкоматі. 
Ми живемо ще радянськими мірка-
ми та аргументаціями щодо служби 
та участі у війні.

Уроки війни вже сьогодні спону-
кають нас робити висновки та ре-
формувати те, що не працює в церк-
ві — лідерство, командоутворю-
вання, планування, філософію ор-
ганізації та управління, аналітику та 
управління процесами і, що головне 
— життя з народом, який страждає.

І ми або звертаємо увагу на ці 
уроки, або ховаємо їх та себе й за-
стрягаємо в часі. Те, що ми не ро-
бимо висновків з періодів життя, 
робить нас безплідними, а десь і 
неспроможними потенційно, не-
спроможними аналізувати, прора-
ховувати ризики чи свої дії на май-
бутнє, готувати себе до війни чи ми-
ру. А тоді, по факту, одні й ті ж ну-
льові звіти за результатами року.

Ну, хіба ще гарне спільне фото й 
пісня…

Валерій ФЕДОРАНИЧ

«Чи скоро повернетеся, пасторе?»

свідченням особистої по-
святи, вірності Богу та лю-
дяності у важкі часи.

По-третє, переселенці 
звернулися до церков по 
допомогу, і потрібно було 
реагувати на потреби й за-
пити вже за інерцією, а не 
планово попереджаючи 
такий стан, тобто потрібно 
було діяти тут і зараз.

люди з церков, бізнесмени 
стали прикладом жертовнос-
ті, сміливості, самовідданос-
ті. І це стало для суспільства 



Війна… Вона громом увірвала-
ся в наше мирне життя. Посіяла 
смерть, горе й смуток. Зруйнува-
ла й спопелила цілі міста. Залиши-
ла без даху над головою сотні тисяч 
людей. Змусила їх шукати притулок 
по всьому світу. Але не перестає бо-
ронити себе наша стражденна Укра-
їна. Вона незламна й нездоланна з 
такими захисниками та з таким на-
родом. У нас є надійна армія й на-
дійний тил. Саме про людей із тилу 
й піде сьогодні мова.

Коли журналісти друкованих та 
інтернет-видань прийшли на зустріч 
із Володимиром Бричкою, то слуха-
ли його настільки уважно й прони-
кливо, що не могли собі дозволити 
пропустити жодного слова. Бо кож-
на його розповідь була ніби фраг-
мент із кінофільму. Ми спілкували-
ся впродовж кількох годин. Запиту-
вали, цікавилися, захоплювалися й 
переймалися почутим. Володимир 
Дмитрович — людина з багатющим 

життєвим досвідом, надзвичайно 
цікавою біографією. Глава родини, 
який разом із дружиною виховав 
дванадцять рідних і двох прийом-
них дітей, має сорок три онуки. Рів-
но чотири десятиліття виконує слу-
жіння пресвітера Церкви християн 
віри євангельської. У свій час здобув 
освіту у Львівській богословській се-
мінарії, захистив докторську дисер-
тацію, читає лекції у навчальних за-
кладах релігійного спрямування 
України та світу. Народився в с. Кар-
пилівка, що на Рокитнівщині Рівнен-
ської області. З перших днів війни (з 
2014 року) й дотепер невтомно пра-
цює як волонтер. За цей період Во-
лодимир Бричка доставив незлі-
ченну кількість вантажів гуманітар-
ної допомоги спочатку на схід, а зго-
дом і по всіх окупованих територіях 
України. Брав участь у переговорах 
із обміну полоненими, у результаті 
яких допоміг віднайти й повернути 
в рідну країну 60 захисників (у 2017 

році). І вже тепер, у 2022-му, після 
повномасштабного вторгнення во-
рожої армії на землю нашої дер-
жави врятував життя сотень людей, 
яких вивіз із зони бойових дій у без-
печні місця. А коли знову запрацю-
вала залізниця й населення з окупо-
ваних територій стали вивозити по-
їздами, Володимир Дмитрович ні на 
мить не припинив своєї діяльності. 
Він, як і раніше, доставляє  гумані-
тарні вантажі мирним громадянам 
та воїнам у гарячі точки…

Вивозити людей із зони обстрілів 
та бомбардувань Володимир Дми-
трович розпочав буквально з пер-
ших днів війни — відтоді, як дові-
дався, що з палаючого Ворзеля вті-
кають люди й великими потоками 
прибувають до церков Києва. Жите-
лі Карпилівки, а згодом і Борового 
подбали про транспорт — і вируши-
ли рятувати постраждалих. Моста в 
Ірпені вже не було, як згадує Воло-
димир Бричка, доводилося доби-

Володимир Бричка: «Ознакою людяності має 
бути сама людяність і служіння людям»

Практичне християнство



ратися туди в об’їзд. Прибували лю-
ди. Їх запрошували через мегафон в 
автобуси. Хотілося забрати чим по-
більше, проте всіх неможливо бу-
ло вмістити, хоча пасажири й сіда-
ли доволі щільно та лягали в прохо-
дах. А коли транспорт рушав, і на ву-
лиці залишалися в сльозах ті, хто не 
зміг увійти, — відчувався справжній 
біль… В окупованих містах Київщи-
ни він бачив розруху і хаос, безлад 
і безвідповідальність. Зруйновані 
й спалені будівлі, розбиті вітрини, 
знищені дороги, обгорілі авто… Тре-
ба було триматися, набиратися тер-
піння, не давати волю почуттям…

Як тільки відкрили «зелені кори-
дори», команда, яку очолював Во-
лодимир Бричка, стала вивозити з 
Будинку малюка дітей до трьох ро-
ків. Змушені були робити все швид-
ко: розміщувати малят, які жалісно 
плакали, їхніх нянь і вихователів, за-
носити речі — і рушати. Допомагали 
чоловіки, які не мали права виїзду. 
Діток завозили в столицю, а згодом 
— у Чернівці.

Допомагали евакуюватися також 
людям із Будинку для літніх. Тих, які 
лежали, забирали разом із прости-
радлами. Вони не розуміли, що від-
бувається, висловлювали незадово-
лення, допитувалися, куди їх везуть. 
Коли «зеленим коридором» рушала 
колона автобусів, між ними ставали 
приватні авто, наповнені людьми 
(так вони мали більше шансів виї-
хати). Колону супроводжували ав-
томобілі Червоного Хреста, пожеж-
ної та швидкої. Поліція прямувала 
разом із евакуйованими до остан-
нього блокпосту. Координацію здій-
снювали  працівники служби МНС. 
Бувало, під час виїздів лунали та-
кі вибухи, що в автобусах тремтіло 
скло. Коли окупована територія за-
лишалася позаду, а попереду сто-
яли українські солдати й майорів 
державний прапор — люди плакали 
від радості, плескали в долоні, кри-
чали «ура». Словами цих емоцій не 
передати…

Були випадки, коли ворожі сол-
дати обстрілювали автомобілі, за-
бирали телефони… Але Володими-
ру Дмитровичу та людям, із якими 
він вирушав у рейси та яких вивозив 
із гарячих точок Київщини, вдалося, 
на щастя, цього уникнути…

Своїх пасажирів разом із їхніми 

домашніми улюбленцями вони, на 
їхнє бажання, доставляли на поль-
ський кордон. Хтось хотів залиши-
тися в смт Рокитне, когось везли до 
Сарн, Рівного чи Львова. Ще інші на 
деякий час зоставалися в Карпилів-
ці, а згодом переїжджали до рідних 
чи знайомих у різні місця. Були ви-
падки, коли забирали людей по до-
розі, як, наприклад, дідуся з Іван-
кова, який вже два дні їхав велоси-
педом до Ковеля. Володимир Дми-
трович запросив його до себе й 
запропонував стати названим бать-
ком. Через деякий час дід поїхав до 
дочки в Німеччину. Тепер дзвонить 
до свого рятівника.

Потім, коли людей із зони бойо-
вих дій стали вивозити поїздами, 
Володимир Дмитрович приїжджав 
на залізничний вокзал і пропону-
вав свою допомогу. А тих, хто її при-
ймав, доставляв туди, куди їм було 
потрібно.

Різні були історії, різні ситуації. 
Загалом, за підрахунками, вдалося 
вивезти з окупованих територій Ки-
ївщини, а відтак врятувати до двох 
тисяч людей. «Ви та ваші рідні, на-
певно, дуже сильно молилися, ко-
ли відправлялися в такі поїздки?» 
– запитуємо у Володимира Брички 
та його дружини, яку разом із чоло-
віком запросили на зустріч із пред-
ставниками влади та журналістами. 
«Звісно, молилися і ми, і діти, і вся 
Церква», – відповідає Надія Бричка. 
Також жінка люб’язно розповідала 
про людей, яких вони приймали в 
Карпилівці та в себе вдома.

Коли евакуація завершилася, Во-
лодимир Дмитрович разом із своєю 
командою стали доставляти гумані-
тарні вантажі. Ця діяльність не була 
для них новою. До того ж самі місце-
ві жителі стали досить активно про-
понувати свою підтримку, готуючи 
різні страви для тих, хто постраждав 
від війни. Так, це саме жителі Кар-
пилівки першими стали варити ва-
реники, крутити налисники, тушку-
вати м’ясо і т. ін. А потім завантажу-
вали це у фури разом із іншими за-
купленими продуктами та речами й 
везли в різні міста України, де про-
ходили бої. Володимир Дмитрович 
намагався доставляти їх саме туди, 
де в них була найбільша потреба 
— окрім Донеччини й Луганщини, 
ще й на Харківщину, Чернігівщину, 

Сумщину, Миколаївщину… Згодом у 
Карпилівці стали готувати продукто-
ві набори з круп, цукру, консервів і т. 
ін. Напередодні Великодня вся гро-
мада напекла пасок, якими приго-
щали тільки військових. Доставля-
ють на різні території хліб та здобу, 
які виготовляють на Рокитнівщині в 
благодійних пекарнях та домашніх 
печах. Закупляють люди та особисто 
Володимир Дмитрович потрібні для 
наших бійців речі (предмети одягу, 
медпрепарати, миючі та гігієнічні 
засоби). Дуже радіють, розповідає 
він, коли привезене роздають у ру-
ки самим бійцям та жителям окупо-
ваних територій. Як-от під час однієї 
з поїздок, коли змушені були зупи-
нитися на час комендантської годи-
ни в місті Павлоград Дніпропетров-
ської області (прямували на Донеч-
чину). І саме тут побачили колону 
військової техніки, яка також призу-
пинилася. Тоді Володимир Дмитро-
вич підійшов до командира й за-
пропонував пригостити військових 
харчами. Він помітив у очах офіцера 
сльози вдячності, адже бійці не їли 
вже цілу добу. Ото було радості, ко-
ли вони ласували всілякими смако-
ликами! І таку саму радість, дивля-
чись на солдат, відчували наші во-
лонтери…

Були випадки, коли приїжджали 
в міста, а на площі тисячами збира-
лося цивільне населення — і кож-
ному з них роздавали такі жадані й 
такі потрібні продукти. А трапляли-
ся історії, коли люди ще й обража-
ли тих, від кого отримували хліб і 
до хліба… Але це не зупиняє ні Во-
лодимира Дмитровича, ані тих, хто 
звершує благу справу разом із ним. 
«Ознакою людяності повинна бути 
сама людяність і служіння людям», 
— підсумовує пресвітер.

Чи має він страх, коли відправля-
ється туди, де обстрілюють, де лу-
нають вибухи, де під прицілом про-
ходить блокпости? «Страху як тако-
го немає, — зізнається Володимир 
Бричка. — Хто  боїться — не їде, — 
каже він згодом. — Покладаєшся  на 
волю Божу й маєш єдине бажання: 
допомогти. І коли це починаєш ро-
бити, то зупинитися вже неможли-
во».

Валентина КИРИЛОВЕЦЬ



Життя в період війни — важ-
ке випробування для всіх людей, а 
особливо ж для тих, хто має інвалід-
ність. Про служіння особам із пору-
шеннями слуху розповідає дирек-
тор профільного Департаменту бра-
терства та відповідальні за служіння 
в його обласних об’єднаннях.

«У цей складний час, серед жа-
ху й болю церква має нові викли-
ки та активно працює на Божій ниві, 
— каже  Павло Смаль, директор Де-
партаменту праці серед людей із по-
рушеннями слуху УЦХВЄ. — З почат-
ком війни робота Департаменту де-
що трансформувалася, але не зане-
пала. Багато людей із порушеннями 
слуху та наших перекладачів жесто-
вої мови, які жили на сході країни, 
були змушені залишити свої домів-
ки й переїхати до центральних та за-
хідних областей або ж за кордон.

У Маріуполі, де багато будинків 
просто знищено, де голод, холод та 
обмежений доступ до інформації, 
деякий час, до евакуації, глухі пере-
ховувалися разом із іншими людь-
ми в підвалі дому молитви. Оскіль-
ки там комунальні системи працю-
вали автономно, дім Божий рятував 
людям життя не лише духовно, а й в 
буквальному розумінні слова: прак-
тично всі будівлі навколо постраж-
дали, а церква стоїть цілісінька. Із 
великої Божої милості більшість глу-
хих евакуйовано — і вони тепер пе-
ребувають у відносній безпеці».

У центральних областях багато 
людей залишилося у своїх домівках. 
Сім’я Валерія та Лариси  Бондарен-
ків розповідає, що люди з порушен-
нями слуху в цьому регіоні активно 
долучилися до волонтерських ко-
манд. Глухі плели маскувальні сітки, 
допомагали готувати приміщення 
для переміщених осіб, розносили 
продукти тим, хто потребував, при-

ймали людей у своїх домах. У Вінни-
ці люди з порушеннями слуху брали 
активну участь у волонтерській мі-
сії латвійської організації з допомо-
ги глухим.

Західний регіон у ці нелегкі часи 
став надійним тилом для всієї кра-
їни. Мільйони людей (у тому чис-
лі люди з порушеннями слуху) зна-
йшли там притулок. Дехто з них про-
живає в церковних приміщеннях, 
декому надали житло в приватному 
секторі. Для них проводять служін-
ня з перекладом на жестову мову, 
спілкування та зустрічі (Волинь, Іва-
но-Франківщина).

Зокрема Благодійний фонд «Ко-
льори тиші» активно надає допомо-
гу тим, хто  потребує, на Івано-Фран-
ківщині. За словами служителів Ро-
мана та Ірини Мельничуків, від по-
чатку війни фонд зміг прийняти й 
розселити десятки людей із пору-
шеннями слуху з різних постражда-
лих регіонів країни.

«Зокрема ми прийняли 7 сімей 
та ще 25 осіб (в основному жінки та 
діти) із Запорізької області, 7 людей 
із Київської області, 32 особи з До-
нецької області, Харкова та Крама-
торська. Також наш фонд ремонтує 
однин із Карпатських готелів, щоб 
мати змогу прийняти глухих із Ми-
колаєва та Слов’янська», — розпові-
дає Роман Мельничук.

Варто згадати й про Львів як най-
більший гуманітарний вузол країни. 
За повідомленням завідувача відді-
лу праці серед людей із порушен-
нями слуху в області Віталія Філіпа, 
необхідну допомогу отримали по-

над 100 осіб із порушеннями слуху 
та сім’ї, у яких є ті, хто не чує. Пере-
кладачі жестової мови волонтерять 
разом із церковною молоддю на за-
лізничних вокзалах, надають при-
ватні консультації через соцмере-
жі та інші комунікативні платформи. 
Львівська Богословська Семінарія 
(ЛБС) надала своє приміщення для 
облаштування місць перепочин-
ку для тих, хто виїжджає за кордон. 
Волонтери — студенти та працівни-
ки ЛБС — підтримують зв’язок із пе-
рекладачами й мають змогу надати 
відповідну допомогу особам із по-
рушеннями слуху.

Павло Смаль також зазначив, що 
високим показником якісної роботи 
перекладачів жестової мови є про-
позиція однієї з країн ЄС щодо співп-
раці. Було запрошено двоє людей 
для онлайн перекладу глухим, які 
працюють на різних виробництвах 
за кордоном. Це чудова можли-
вість представити церкву як суспіль-
ний інститут, де враховано потреби 
всіх верств населення. Також дирек-
тор департаменту поділився плана-
ми на майбутнє щодо зустрічей як 
онлайн, так і офлайн форматів.

«Кожне покоління має свої ви-
клики. Нам випала почесна й нелег-
ка місія — нести людям із порушен-
ням слуху світло спасіння й надію в 
тривожні часи. Наша молитва до Бо-
га не лише за захист і підтримку, а й 
за мир та перемогу. Нехай Божа ми-
лість буде над нами», — підсумовує 
Павло Смаль.

Оксана СУХАРІНА

Павло Смаль: «Нам випала не-
легка місія — служити людям із 
порушеннями слуху 
в тривожні часи»



Пастор Олександр Усатюк був 
удома, в Ірпіні, коли під вечір 24 
лютого йому подзвонила одна жін-
ка, член церкви: «Пасторе, ми си-
димо в мене в підвалі, нас 14 чо-
ловік». Служитель зрозумів, що по-
трібно завезти їм продуктів. Спер-
шу хотів їхати сам, але дружина 
сказала: «Ні, я поїду з тобою». Тож 
вони взяли сина й поїхали всі ра-
зом. Привезли харчі, розвантажи-
ли, спустилися в підвал... Це був 
перший день їхнього двотижнево-
го перебування в підвалах — вийти 
вже не змогли через бомбардуван-
ня. Тоді думали: день-два — і все 
скінчиться…

Олександр Усатюк: Наступного 
дня вранці, під час ранкової молит-
ви я отримав слово від Бога. Коли 
апостол Павло терпів кораблетро-
щу, він сказав усім, хто був із ним на 
кораблі, що Бог збереже кожну ду-
шу. І Бог промовив до мене це сло-
во: що кожну душу в цьому підвалі 
Він збереже. Саме це давало мені 
надію навіть тоді, коли було сильне 
бомбардування та обстріли. Я згаду-
вав це слово і казав: «Боже, Ти обі-
цяв мені, що всі залишаться живі!»

Ми взяли в сестри оливу й по-
мазали весь будинок — усі одвір-
ки, вікна… Ми вірили, що олива — 
це символ Святого Духа, і якщо ми 

помажемо й покличемо силу кро-
ві Ісуса Христа — Він нас оберігати-
ме. Навколо нас у радіусі десь 100 
метрів згоріли три чи чотири будин-
ки, у які влучили ракети. У будинок, 
у якому перебували ми, не влучив 
жоден уламок, не було жодної по-
дряпини.

На восьмий день ми вирішили 
все-таки виїжджати. Хоча певний 
період ніби було тихо, спокійно, не 
було бомбардувань. Після спільної 
молитви сіли в машини — і поїха-
ли. Від’їхавши від будинку на метрів 
п’ятдесят, натрапили на групу росій-
ських морських піхотинців, які саме 
посходили з машин і будували блок-
пост. Коли вони побачили нашу ко-
лону з чотирьох автомобілів (у кож-
ному — діти), то стали просто нас 
розстрілювати. Оскільки я їхав пер-
ший, то якось встиг звернути в про-
вулок. Решту три машини вивели з 
ладу кулями. Але Бог зберіг життя 
кожного, хто був із нами. Одна сім’я 
вибігла й швидко забігла в підвал 
санаторію, який був неподалік. А всі 
інші з трьох машин швидко набили-
ся в одну мою — і поїхали далі. Ми 
проїхали десь півтора кілометри й 
змушені були зупинитися для укрит-
тя в іншому підвалі. Там нас перебу-
вало вже 42 людини. 

Одного дня російська армія за-

чищала Ірпінь. Вони просто йшли й 
розстрілювали всіх, кого бачили. Як-
що помічали когось у вікні, то стрі-
ляли по вікнах. Заходили в усі під-
вали, якщо їм щось не сподобалося, 
могли кинути гранату в підвал.

Бувають моменти, коли ти мо-
лишся й просиш: «Господи, прийди, 
я чекаю Тебе!» Хочу сказати, що там, 
сидячи в підвалі, навіть коли не мо-
лилися, ми постійно Його відчували. 
Я не можу пояснити цього стану, це 
можна тільки пережити, але ми за-
вжди відчували Господа поряд.

Настав 14-й день нашого пере-
бування в підвалі. Вранці була гар-
на погода, сонце. І прийшло якесь 
таке відчуття, що потрібно виходи-
ти звідти. Кажу жінці: «Збери речі 
на всяк випадок. Щоб наш рюкза-
чок був напоготові, і при потребі ми 
його швидко взяли й побігли». Після 
цієї розмови минуло десь півтори-
дві години. Ми стоїмо в коридорі, 
темно, бо ж світла не було. Відчиня-
ються двері — і я чую фразу: «Церк-
ва «Спасіння»? Ми прийшли за Уса-
тюком. Де він?» І я побачив братів… 
Бракує слів, щоби передати, що я 
відчув. Перше питання було: «Хто 
це? Як вони могли дізнатися, що ми 
саме тут?» Але в серці прозвучала 
відповідь від Бога: «Я завжди знаю, 
де ти!» І тоді я зрозумів, що Бог на-

14 днів у підвалі
Свiдчення



стільки близько щосекунди, що мені 
просто немає про що переживати. 

Вадим Гейко: Увесь цей час мені 
писав якийсь чоловік, не можу зга-
дати, хто саме: «Заберіть Сашу Уса-
тюка!» Скидав, де той востаннє ви-
ходив на зв’язок, де може перебу-
вати. І дуже часто нагадував мені 
про це. І одного дня, коли я вранці 
молився, Бог спонукав мене поїха-
ти туди. А я, якщо чесно, навіть не 
знав, хто це та як він виглядає.

Олександр Усатюк: Виявилося, 
що Вадим Гейко й Сергій Левчен-
ко нас знайшли в окупованому Вор-
зелі! Проїхали через весь Ірпінь, 
який кишів російськими солдатами 
та технікою. Вони нас забрали, ми 
виїхали звідти. Проїхали Ворзель, 
під’їхали до Ірпеня — при в’їзді сто-

яв російський блок-пост. Вийшли 
російські солдати з автоматами. Ва-
дим вийшов із машини, підняв руки 
й пішов їм назустріч.

Вадим Гейко: Я думав: якщо по-
чнуть стріляти, то машина, яка поза-
ду,  встигне розвернутися й втекти. 
Військові нам сказали: «Якщо поїде-
те через Ірпінь, вас застрелять, то-
му що в цей бік рухаються танки. Не 
їдьте!» Вони хотіли взяти нас у по-
лон, нібито щоб нас охороняти. Я ка-
жу: «Підійдіть зі мною до машин, ви 
побачите, що там мирні жителі. Пе-
ревірте багажники, у нас немає ні-
чого забороненого. Відпустіть нас, 
будь ласка».

Олександр Усатюк: І вони дали 
нам добро, мовляв: «Можете, зви-
чайно, їхати, але ми не даємо вам 

гарантії, що зможете проїхати Ір-
пінь». Ми їхали й молилися, щоби 
Бог зробив їх сліпими, а нас — неви-
димими для них: «Господи, не знає-
мо як, але виведи нас!»

Через кілька днів ми побачили 
відео з дрона, де стояла їхня техні-
ка. Виявляється, там по дворах бу-
ло дуже багато техніки й солдатів. 
Але Бог провів нас. Я хочу побажа-
ти: довіряйте Богові! Він знає, чому 
ви сьогодні в такій ситуації. Можли-
во, ви не розумієте всього, що відбу-
вається у вашому житті, чому Бог ве-
де вас саме так. Але Бог знає. Боже 
Слово каже: «Для тих, хто любить 
Бога, усе допомагає на добро».

Церква «Спасіння», м. Вишневе
(Фото ілюстративне)

Хроніки війни:
 «Хочемо у темряву 

додати 
промінчики світла»

— Як виникла ідея створення 
саме такої передачі?

— Коли розпочалася війна, для 
нас усіх це був шок. Медійна ко-
манда нашого департаменту тоді 
вже розпочала один проект. Але хо-
ча в перші дні ми дійсно були шоко-
вані, та все-таки мали чітку думку, 
що потрібно щось робити. Ми оці-
нили наші можливості, зрозуміли, 
що академічне, церковне навчан-
ня, семінари тепер не на часі через 

метушню, біженство та переміщен-
ня людей. Ми порадилися й вирі-
шили, що найкраще — щось робити 
в медійній сфері. Що саме? Можна 
було б проводити якісь онлайн-се-
мінари, але краще буде — щось та-
ке, що близьке людям, життєве, ак-
туальне. Вирішили вести своєрідну 
хроніку війни, але так, щоб вона бу-
ла зрозумілою та корисною людям. 
Щодо формату, то, порадившись, 
згодилися висвітлювати те, що від-

бувається, аналізувати його, пока-
зувати роботу церкви — і за всі кон-
кретні моменти молитися з учасни-
ками передачі. 

 
— Ці передачі про війну, вій-

ськові дії... Але в них порушують-
ся теми не лише війни, а ще й за-
гальнолюдські, богословські, які й 
раніше турбували, та на них менше 
звертали увагу. Вони були менш об-
говорюваними — а це такі, як про-
щення ворогів, пацифізм, служба в 
армії... Чи є різниця в трактуванні 
цих тем до війни й тепер?

— Так, є, і це помітно неозброє-
ним оком. Люди перед ефіром, ко-
ли обговорювали тему, признавали-
ся, що їхні думки змінилися в тракту-
ванні пацифізму, молитви за владу, 
армію, захисників. Особливо поміт-
но це, коли люди моляться. Раніше 
молилися якось загально, іноді на-
віть нейтрально, а тепер конкретно. 
Я помітив, що чимало наших учас-

Третього березня департамент освіти УЦХВЄ провів перший прямий 
ефір у рамках телепроекту «Хроніки війни». «Восьмий день війни. Мов-
чати не можна. Уже сьогодні «запускаємо» новий проект, щоб говорити 
про те, що болить, і про Того, Хто дає силу справлятися з цим усім!» — так 
анонсувала цю передачу на YouTube та Instagram творча команда. У пер-
шому випуску ведучий Віктор Вознюк зауважив: «Будемо розповідати не 
лише про жахи війни. Ми хочемо в темряву додати промінчики світла: 
Божі чудеса, те що роблять люди, церкви, робить Господь, про мужність 
наших людей. Щоб слухачі підбадьорилися й розуміли, що за добром за-
вжди стоїть Господь».

Сьогодні ми розмовляємо з одним із ініціаторів та постійним ведучим 
«Хронік війни» Віктором Вознюком.



ників побачили Божих слуг, праців-
ників, яких раніше не бачили — тих, 
про кого ап. Павло сказав, «що вони 
носять меч». І тепер ми потребуємо 
їхнього служіння, щоб церква була 
захищена фізично. Щодо прощення, 
то в реаліях війни відкрилося біль-
ше граней цього складного питання, 
прийшло розуміння, що Бог не всім 
прощає й не завжди…

— Передачі створювалися як ін-
формаційні, але при їхньому пере-
гляді складається враження, що во-
ни й глибоко богословські…

— Я сам тепер переосмислюю 
нашу теологію в практичному ви-
мірі. Ми побачили, що життя в 
умовах війни також має елементи 
богослов’я. Ще одна грань відкри-
лася — наше богослов’я, і в цьому 
я вкотре пересвідчуюся, має бути 
максимально наближеним до ре-
ального життя й відповідати на його 
потреби, бути відповіддю на викли-
ки часу. Але незмінним залишається 
головний стрижень нашої віри. 

— Які відгуки отримуєте щодо 
передачі?

— Чесно кажучи, ми чекали на 
негативні відгуки, дизлайки, але ми 
їх отримуємо дуже рідко. Багато по-
зитивних відгуків є безпосередньо 
в чатах, але ще більше пишуть після 
передач на наші сторінки, зокрема 
департаменту освіти, мою особис-
то. Дякують за порушені теми, пи-

шуть із окупованих територій, їх це 
підбадьорює. Пишуть із Росії, із Єв-
ропи та США. 

— Як обираєте теми для пере-
дач?

— Наша команда заздалегідь 
обирає та обговорює теми, які бу-
ли б цікавими та актуальними. А ще 
в нашій церкві, в Острозі, є щоден-
ні молитви — і ми всією командою 
молимося, щоби Бог дав нам слово 
знання, щоб не просто обрати тему, 
але і її розкрити. Зазвичай ми оби-
раємо промовців, для обговорен-
ня цих тем, але часто бувало так, що 
вони самі шукали нас, самі виходи-
ли нам назустріч.

— Які передачі тобі як ведучому 
були найбільш цікавими?

— Мені, як керівникові проек-
ту — усі цінні. Але багато залежить 
і від глядачів, їхніх настроїв та по-
треб. Скажімо, були побоювання 
щодо актуальності передачі про по-
сівну, але отримували й відгуки, у 
яких дуже дякували нам за цю тему.

Мені на особистому чуттєвому 
рівні були близькими та цікавими 
передачі про Бучу, Маріуполь, пе-
реселенців. Особливо мене «заче-
пило», коли молилися за дітей, пе-
редача, у якій брав участь Станіслав 
Грунтковський, до речі, мій родич — 
він розповідав про Ірпінь, евакуа-
цію. Сподобалася програма з Мико-
лою Романюком… 

— Насамкінець — два запитан-
ня, які ти ставиш усім учасникам 
передачі. Перше з них: як Віктор 
Вознюк сприйняв новину про ві-
йну?

— Напередодні ввечері був ко-
мітет УЦХВЄ онлайн. Одному з чле-
нів комітету прийшло повідомлен-
ня від компетентних людей, що вно-
чі буде напад. Ми помолилися. Ми-
хайло Степанович усіх підбадьорив. 
Я, відверто кажучи, не вірив. 5-та го-
дина, я ще відпочивав, мене розбу-
див дзвінок. Як тільки я побачив хто 
телефонує — то все зрозумів. Це був 
брат із нашої церкви, діючий офі-
цер, заступник командира військо-
вої частини. Я почув цю неприєм-
ну новину, причому й те, що наступ 
повномасштабний, бо раніше мова 
йшла більше за Донбас… Був шок, 
якийсь сон, сюрреалізм…

— Що найперше зробить Віктор 
Вознюк після війни?

— Я ще не знаю, у якому це буде 
форматі, але насамперед подякую 
Богові в колі сім’ї, потім — із нашою 
творчою командою, із церквою, а  
далі — просто відпочину. Фізично, 
емоційно та психологічно відпочи-
ну…

— Від імені усіх глядачів дякую 
за вашу працю. 

Розмовляв 
Юрій Вавринюк



ПТСР та інші наслідки війни
Війна не минає без наслідків. На-

слідки війни — це не лише зруйно-
вані міста, загиблі та поранені лю-
ди, а й душевні травми (ПТСР — 
посттравматичний стресовий 
роз лад). Із цим викликом у цари-
ні душпастирського служіння церк-
ві доводиться стикатися ще з 2014 
року. Але якщо раніше було достат-
ньо певної кількості спеціально під-
готовлених служителів, то тепер, в 
умовах масштабування проблеми 
до величини цілої країни, відповід-
ної підготовки потребує кожен пас-
тор. Саме тому служителі, місіоне-
ри, душеопікуни повинні вже готу-
ватися до того, що до них звертати-
муться люди з такими проблемами. 

Загиблі й ті, хто залишився живим 
на Такур-Гар

У мене була чудова дружина й 
двоє здорових синів. Я був хлопцем, 
який всією душею підтримував Аме-
рику, бійцем, що здобув звання ге-
роя. За виявлену в Афганістані від-
вагу був запрошений 2003 р. на зу-
стріч із президентом. Мені сказали: 
«Такі командири, як ти, бувають ли-
ше раз у житті». Це було п’ять років 
тому. На сьогодні мій пістолет заір-
жавів, медалі загубилися, а форма 
не підходить за розміром. Я її вже 
не ношу, адже я звільнений із армії. 

Боротьба з невидимим ворогом
І все ж таки я ще б’юся. Я веду свою 
власну війну, борюся з невидимим 
ворогом. Щоночі мені сняться бої, я 
бачу обличчя всіх, кого я втратив за 
час свого командування, у мені кле-
коче гнів і лють. Мої рани від оскол-
ків давно зажили, але емоційні й 
духовні рани ще кровоточать. Як же 
так вийшло, що, володіючи неабия-
кими відвагою й мужністю, неодно-
разово доведеними в бою, я про-
гравав бій у власному розумі?

Ще хлопчиком, я мріяв ста-
ти солдатом. Обираючи навчаль-
ний заклад, я націлився на найсер-
йозніше, що зміг знайти — Вест По-
їнт. Після чотирьох років навчання 
та військової підготовки я закінчив 
Академію, увійшов до лав діючої 
армії та протягом двох тижнів одру-
жився на Джулії. Як енергійного офі-
цера піхоти мене відразу направи-
ли в Косово — там я швидко заво-
ював повагу солдатів. Оскільки ми 
намагалися запобігти етнічній чист-
ці й залякуванню, я близько стикав-
ся зі смертю. Переживши кілька ду-
же небезпечних моментів, я зрозу-
мів, що Бог контролює все, зокрема 
й мою безпеку. Оскільки я вже мав 
досвід командування, мене призна-
чили командиром взводу в елітний 
75-й полк рейнджерів. Я тренувався 
і працював, виховуючи синів Аме-
рики, а через короткий час Джулія 

завагітніла — і в мене з’явився рід-
ний син. У моєму житті все було чу-
дово. Але за місяць до народжен-
ня Калеба терористи Аль-Каїди ско-
їли напад на Сполучені Штати — це 
сталося 11 вересня. І це все зміни-
ло. Напередодні 2002 р. мої чере-
вики ступили на землю Афганістану 
— ми приєдналися до спецоперації, 
метою якої було знищення або за-
хоплення лідерів Аль-Каїди. За ко-
мандування й виявлену мужність 
у битві, відомій як битва на Такур-
Гар (що означає «висока гора»), я 
був нагороджений Срібною зіркою, 
Бронзовою зіркою й медаллю «Ба-
гряне серце». Про нас писали газе-
ти, книги й говорили в стрічці по-
дій на Ен-Бі-Сі (NBC). Нам віддава-
ли почесті й ставили нас за приклад 
зразкових дій як в армії, так і поза 
нею. Але за всім цим, за обкладин-
кою та декораціями, під шаром сла-
ви й уваги мої глибокі невидимі ра-
ни стали гноїтися. Спочатку я помі-
тив внутрішні зміни під час шести-
місячного армійського навчального 
курсу. Не хотів спілкуватися з коле-
гами, часто злився, мені бракувало 
старанності. І при цьому мене знову 
тягнуло в бій. За місяць після закін-
чення цього курсу я був в Іраку, і там 
напруга від боїв, вигляд противни-
ка й тривала ізоляція від близьких 
призвели до того, що я став відчува-

Проблема



ти сильний страх. Став сумніватися в 
здатності Бога мене захистити. Мені 
снилися кошмари про безпеку моєї 
сім’ї. Мій страх руйнував мою віру. Я 
поринув у темний період уникання 
Бога — без молитви, спілкування та 
вивчення Слова. Тож вирішив звіль-
нитися з армії.

Ми з сім’єю вважали, що звіль-
нення з армії позбавить мене не-
безпеки війни. Та залишивши ла-
ви армії, я був залучений до іншо-
го роду боротьби: війни у власному 
серці й розумі. Мені довелося зу-
стрітися віч-на-віч зі своїми спога-
дами, жахами й напругою битви — 
і я програв. Я відкинув сім’ю та ві-
ру, замкнувся в собі й відмовлявся 
говорити про деталі битви навіть із 
тими, кого любив над усе. Я набрав 
ваги, виникли проблеми з роботою. 
Мою голову розривали питання: чо-
му я вижив, коли мої хлопці заги-
нули? Навіщо мене туди направи-
ли? Чому Бог допускає такі жахливі 
війни? Чому я нічого не відчуваю? 
Ставши бранцем невидимого воро-
га, я залишився наодинці з ще од-
ним питанням: чому б мені не по-
кінчити з собою? І зрозумів, що ось-
ось втрачу все: шлюб, сім’ю й навіть 
своє життя. 

Я поклав розбитого себе перед 
своїм Спасителем Ісусом Христом. 
Я почав шукати підтримки в Біблії 
— і знайшов її. Бог використовував 
невелику групу героїв — мою сім’ю 
та кількох братів-християн, які стали 
шукати способи зберегти людину, 
якою я колись був. Вони витягли ме-
не з лещат відчаю та пішли зі мною 
дорогою зцілення. Вони знайшли 
духовного наставника, капелана ар-
мії у відставці — і він служив мені. 
Вони допомогли мені отримати до-
помогу в госпіталі для ветеранів. Во-
ни слухали мене. Їхня постійна лю-
бов, терпіння й турбота привели до 
змін у мені. Найважливіше, що моє 
повернення до віри в Бога привело 
до повного зцілення від ПТСР.

Нейтан Селф, 
капітан у відставці армії США

Бойова травма
«Бойова травма» (травма, яка ви-

никла в результаті участі у військо-
вих діях) виражена спектром стре-
сових реакцій — таких, як гострий 
стресовий розлад (ГСР), посттравма-

тичний стресовий розлад (ПТСР) то-
що. ГСР та ПТСР виявляють у людей, 
які зазнали впливу надзвичайних 
подій, що загрожували смертю або 
серйозним каліцтвом та призвели 
до страху, паніки, почуття безпорад-
ності й жаху. Симптоми травми мо-
жуть проявитися за кілька місяців чи 
навіть років після травматичних по-
дій, тривати протягом місяців, років, 
а за відсутності лікування — усього 
життя. 

Перше, що потрібно засвоїти: 
посттравматичний стресовий роз-
лад — це природна реакція на не-
природну подію. Ці симптоми при-
таманні сотням або навіть мільйо-
нам відважних людей, які протягом 
сотень років брали участь у війнах. 
Звичайно, людина вже не буде та-
кою, як раніше, вона веде себе не 
зовсім звичайно. Її поведінка, без-
сумнівно, відрізняється від довоєн-
ної, а також відрізняється від пове-
дінки її друзів, які не брали участі у 
воєнних діях. Але для людини, яка 
бачила й чула те, що відбувається на 
війні — це природно. Біль, звірства, 
жахи, кров, смерть — це все змінює 
людину. Було б ненормально, як-
би її це ніяк не зачепило. Вона — не 
слабка, не дивна, не боягузлива. Во-
на поранена. 

Навіть якщо ви не військові,  то 
знаєте, що неможливо зберегти 
звичну дієздатність при пораненні. 
Якщо ви пошкодили спину, то вже не 
можете нахилятися та піднімати ди-
тину. Гіпс на нозі так само не дозво-
лить вам зберегти свою колишню 
ходу. Так само людина може зазнати 
психологічної травми, яка позбавить 
її звичної дієздатності. Події можуть 
обійти природні захисні механізми й 
серйозно травмувати емоції, душу, 
дух, віру, нашу сутність, упевненість, 
підірвати довіру до людей, почуття 
безпеки й навіть бажання жити. Піс-
ля цього ми не зможемо вирішува-
ти питання, думати, реагувати, пла-
нувати й жити так, як робили це ра-
ніше, принаймні, якийсь час.

Що є причиною ПТСР? Не лише 
війна. Це може бути будь-яка тра-
гічна подія, під час якої людина під-
дається серйозній травмі чи загро-
зі смерті. Поява ПТСР можлива, але 
не обов’язкова. Дослідження пока-
зують, що 75% людей протягом жит-
тя стикаються з трагічними подіями, 

проте лише в 10-25% це приводить 
до посттравматичного стресового 
розладу. У більшості випадків це за-
лежить від інтенсивності пережито-
го стресу й багатократності трагіч-
них подій. Якщо людина мала трав-
ми в дитинстві чи в юності, це підви-
щує ймовірність виникнення ПТСР у 
зрілому віці. Події, що приводять до 
ПТСР — війна, фізичне або сексуаль-
не насилля, викрадення, тероризм, 
тортури, природна чи техногенна ка-
тастрофи, нещасний випадок, смер-
тельний діагноз, почуття провини, 
вбивство невинних (випадково чи 
навмисно). ПТСР так само може ви-
никнути в людини, яка була свід-
ком трагічних подій або дізналася 
про страждання близької людини. 
Розлад може бути ще серйознішим 
і тривалішим, якщо травма була за-
подіяна умисними діями, а не отри-
мана в результаті нещасного випад-
ку або стихійного лиха. 

Фізіологія, психологія і теологія 
ПТСР. Мозок складається з двох пів-
куль. Ліва півкуля відповідає за ло-
гіку й аналіз, контролює мову, зді-
бності до читання, письма й мате-
матики. Права півкуля запам’ятовує 
обличчя, дає можливість мріяти й 
будувати гармонійні відносини, від-
повідає за емоції, інтуїцію, здібнос-
ті до музики й образотворчого мис-
тецтва. І, що важливо, саме ця півку-
ля надсилає сигнали в разі небезпе-
ки. Є також мозковий стовбур, який 
контролює життєво важливі реф-
лекси, зокрема дихання, травлен-
ня, серцебиття. Цей відділ домінує 
над обома півкулями мозку. Ви мо-
жете затримати дихання на якийсь 
час, проте лише доти, поки рефлек-
си «не візьмуть гору», примусивши 
вас зробити вдих. 

Загрозлива життю ситуація запус-
кає в організмі каскади гормональ-
них реакцій. Адреналін потрапляю-
чи в кров, пришвидшує пульс і ди-
хання, перемикає   тіло на бороть-
бу із загрозою. Ця реакція відома як 
«бийся або біжи». Зіниці розширю-
ються, що допомагає сконцентрува-
тися. Тисячі м’язів напружуються й 
наповнюються енергією, готові до 
швидких рухів. Сприйняття часу змі-
нюється. Десятихвилинна перестріл-
ка сприймається як хвилинна подія. 
Права півкуля сигналізує про небез-
пеку, блокуючи ліву й здатність мис-



лити логічно. Підвищений рівень но-
радреналіну робить картинку яскра-
вою та незабутньою. Чіткі образи на-
завжди залишаються в пам’яті, щоб 
ми прагнули уникати їх у майбутньо-
му.

У цей момент у роботу включа-
ється стовбур мозку. Коли знаходи-
мося на межі життя й смерті, почи-
наємо діяти на рівні рефлексів. Має 
значення — тільки вижити. Цей інс-
тинкт проявляється не найкращим 
чином. Страх може викликати ми-
мовільне сечовипускання або дефе-
кацію, змушує дряпати, кусати, від-
штовхувати кожного, хто опиняється 
на шляху до звільнення, сковує, по-
збавляє здатності боротися за доро-
гих людей, коритися наказам. Люди, 
які пережили такий страх, згодом 
шоковані своєю поведінкою або со-
ромляться її. Згідно з дослідження-
ми тіло запускає механізми вижи-
вання, незалежно від раси, статі, по-
ходження, рівня інтелекту, сім’ї, у 
якій ви росли, характеру, життєвої 
позиції або віку. Важливо розумі-
ти: 1. Захисні реакції конче потрібні 
для виживання. У такі моменти ра-
ціональне мислення, розум, праг-
нення зберегти гідність — марні. 2. 
Як би ви не намагалися, не зможе-
те відключити захисні механізми. Як 
не можна зупинити дихання, так не 
можна контролювати поведінку, ко-
ли мозок переходить у режим само-
збереження. 

Симптоми ПТСР. У класичній ме-
дицині виділяють три категорії симп-
томів, характерних цьому розладу. 

Категорія 1: Повторні пережи-
вання. Нав’язливі спогади про трав-
му раптово й безпричинно сплива-
ють у пам’яті та викликають глибокі 
емоції: скорботу, сум, почуття про-
вини, страх, агресію. Спогади мо-
жуть бути настільки яскравими, що 
створюють враження, ніби людина 
знову перебуває в центрі подій. 

Категорія 2: Уникання (відмова 
сприймати реальність). Прагнення 
уникнути думок, почуттів і розмов, 
пов’язаних із травмою, заціпеніння, 
втрата чутливості. Оскільки друзі й 
сім’я не в змозі виявити відповідну 
любов та емоції, люди виявляються 
відкинутими. 

Категорія 3: Підвищена збуд-
ливість. Страх повторної травми ви-
кликає постійне відчуття готовнос-

ті до чогось поганого, нервозність, 
нездатність виспатися, гнів, дратів-
ливість, проблеми з концентрацією 
пам’яті.

Битви на домашньому фронті — 
відгуки війни

Де мій чоловік? Хто цей чоло-
вік, якого вони прислали додому? 
Це, мабуть, якась прикра помилка! 
Я беру до рук ранкову газету, щоб 
прочитати списки загиблих. Джейм-
са немає в цих списках, за що я без-
межно вдячна. Але я страждаю. 
Моє серце розривається на шма-
точки. Іноді мені здається, що мій 
шлюб поліг у боях за Батьківщину. 
Джейсон до мене не повернувся. 
Ми вже не та пара, яка кілька міся-
ців тому ридала в обіймах один од-
ного, прощаючись.

Бог зберіг Джейсона, але не вбе-
ріг його. Удень і вночі я молилася 
словами з 90 псалма, вірячи в те, 
що Бог захистить його, укриє його, 
зробить його куленепробивним. Я 
молилася, коли прокидалася, коли 
збирала дітей до школи, коли сто-
яла в черзі, коли чекала автобус на 
зупинці, коли мила посуд. Молила-
ся й коли зірки запалювалися в небі, 
і коли сходив місяць, і коли засина-
ла, лежачи в ліжку одна. Я не дума-
ла, що мені потрібно було молитися 
й за збереження його розуму.

Я була впевнена: якщо він повер-
неться до мене фізично здоровим, 
то все буде гаразд. Я не мала рації. 
Разом із Джейсоном до нашого до-
му прийшла війна. Війна ввійшла 
до нас через вхідні двері без запро-
шення. Вона сидить на нашому ди-
вані, їздить у нашій машині, снідає, 
обідає та вечеряє разом із нами. Ві-
йна з нами 24 години на добу, 7 днів 
на тиждень.

Біль Джейсона заразний. Він уже 
кілька місяців удома — і ми всі хворі. 
Ми бачимо, як день за днем Джей-
сон б’ється з невидимим монстром. 
Інколи нам здається, що з ним усе 
гаразд, але потім щось трапляється 
— і таємничий звір заволодіває йо-
го свідомістю, а його поранена ду-
ша вивертається на кожного з нас. 
Я з дітьми завмираю. Ми безмовні, 
налякані, розгублені. Ми сердимо-
ся іноді на Джейсона, іноді на звіра, 
який поглинув його душу, скував йо-
го кайданами війни, змушуючи би-

тися в агонії. Чому? Чому Джейсон? 
У мене немає жодної відповіді. І на-
віть жодного запитання. 

Щоденник Лорен

*   *   *
Прокинувшись, я попленталася 

на кухню, щоб налити собі чашку ка-
ви. Скотт пішов на роботу, залишив-
ши кавоварку увімкненою. Те, що 
залишилося на дні кавоварки, було 
більше схоже на киплячу смолу. Але 
мені було байдуже. Мені потрібно 
було щось, що змусить мене прожи-
ти цей день. Я сіла за стіл, розгорну-
ла Біблію й втупилася в краплі дощу, 
що стікали по шибці.

Останнім часом моє життя — це 
парк страшних атракціонів. Мене то 
підкидає вгору над прірвою, то ки-
дає донизу, від чого всередині все 
стискається. Гострі повороти, рап-
тові зупинки схожі на удари батога 
по моєму серцю, по обличчю. Я хо-
чу припинити ці огидні гонки! З на-
падами нудоти я йду з дому, споти-
каючись і ціпеніючи. Мій дім — це 
дім, наповнений примарами пост-
травматичного стресу.

Я втрачаю себе. Вчора мій сусід 
помахав мені рукою й запитав: «Як 
справи?» Горло здавило від клубка, 
що став упоперек нього, і я розрида-
лася. Мої справи кепські. Я не можу 
зосередитися. Мої думки блукають 
у пошуках безпечного місця. Люди 
звертаються до мене, але я не чую 
жодного слова з того, що вони гово-
рять. Я читаю одне й те ж речення 
кілька разів, але не можу зрозуміти, 
про що воно. Мене ніщо не радує. 
Усе, що я раніше любила: люди, міс-
ця, захоплення — тепер не прино-
сить ніякого задоволення.

Я засмикана, дратівлива, різ-
ка. Я боюсь сказати щось, що під-
ломить Скотта. Ми нібито ходимо 
навшпиньках, боячись наступити 
на розсипану на підлозі яєчну шка-
ралупу, розмовляючи пошепки, як 
у лікарняній палаті. Мій будинок 
став схожим на госпіталь. Я чекаю 
на одужання Скотта, і мої сили ви-
черпуються. Як же я втомилася сьо-
годні! Я відчуваю себе втомленою 
щодня. Я хочу повернутися в ліж-
ко, натягнути ковдру на голову й мо-
литися за те, щоб це все виявилося 
страшним сном.

Щоденник Ерін  



Одна травма — дві рани
Ерін не була на війні. Вона була вдома, у без-

пеці, тоді як Скотт безстрашно виконував свій 
обов’язок. Він був військовим лікарем. Він прой-
шов найкращу підготовку, щоб служити в небез-
печних для життя місцях, захищати себе й друзів. 
Однак це не вберегло від поранень його тіло, ро-
зум і душу.

Рани Скотта ранять Ерін, а вона не проходила 
підготовки, щоб захистити себе від несподіваних 
атак. Вона берегла домашнє вогнище. Вона пра-
цювала і за себе, і за Скотта, поки він був на по-
лі бою. Звичайно ж, вона не бачила й сотої част-
ки того, що бачив її чоловік у зоні воєнних дій, але 
якимось чином його симптоми стали її симптома-
ми. Її охоплювала тривога, а іноді — депресія, по-
ки він був під обстрілами. Вона відчула величез-
не полегшення, коли він повернувся живим. Але 
тепер вона страждає ще більше, ніж тоді, коли він 
був на війні. Її серце кричить від болю та неспра-
ведливості: «Так не повинно бути!»

Ерін переживає емоційну реакцію, яка лише 
нещодавно була ідентифікована психіатрами. У 
психіатрії були описані випадки, коли лікар трав-
мованого пацієнта впадав у депресію, тому що 
дуже співчував емоційному стану свого підопіч-
ного. Консультанти, психіатри, медсестри, лікарі, 
соціальні працівники, пастори та капелани скар-
жилися на схожі зі своїми пацієнтами симптоми 
й не могли пояснити причин їхнього виникнення, 
і не знали, як вийти з цього стану — вторинного 
травматичного синдрому (ВТС).

ВТС — це природна реакція на знання про трав-
матичну подію, пережиту близькою людиною. Це 
стрес, що виникає в результаті бажання допомог-
ти людині, яка страждає, або людині, яка пережи-
ла травму. Ближні психічно травмованої людини 
можуть набути травматичного стресу двома спо-
собами: 1. Реакція на почуту розповідь чоловіка/
дружини про пережиту травму (вторинний трав-
матичний стрес). 2. Травма, отримана в результаті 
поведінки чоловіка/дружини (первинний травма-
тичний стрес). Більше того, цей стрес може мати 
найскладнішу форму — посттравматичний стре-
совий розлад.  

Причиною вторинної травматизації також мо-
же бути звістка про несподівану або жорстоку 
смерть, серйозну травму, загрозу смерті, пережи-
ту членом сім’ї. Погіршити ситуацію може неви-
рішена особиста травма, серйозна подія, звістка 
про смертельну хворобу чиєїсь дитини. Отже, на 
війну вирушає один, а жертвою військової трав-
ми стають двоє або й більше людей.

Матеріали підготовані 
за книгою Кріса Адсита «Бойові травми:

посібник з одужання»
та книгою Кріса й Ранелли Адсит 

«Коли війна приходить у дім»

Як прожити горювання від втрат?
Варварське вторгнення РФ у нашу країну принесло так ба-

гато болю й страждань, із якими стикаємося щодня… Яки-
ми ми вийдемо з цієї війни, Боже? З розірваними серцями, 
травмованими долями?.. Як багато втрат ми вже пережили, 
і скільки ще треба буде пережити? На нас чекає довгий про-
цес горювання…

Коли ми переживаємо втрату та відчуваємо горе — це 
найперший доказ того, що ми живі люди з плоті й крові. Тому 
сльози — це нормально. Відчувати тугу — це нормально. Від-
чувати злість — це нормально. Слово «горе» дуже чітко відо-
бражає нашу реакцію на втрату дорогої людини, улюбленого 
собаки, роботи, шлюбу, рівня життя, здоров’я душі й тіла, зна-
йомого оточення, стосунків або на іншу втрату. Відчувати горе 
— не означає слабкості чи втрати віри. Це нормальна реакція 
на ненормальні події.

Важливо розуміти два моменти. 1. Немає гіршого горя, ніж 
ваше. Яке нещастя найбільше з-поміж усіх інших? Ваше горе. 
У цей час всі навколо зазнають втрат, але не применшуйте та 
не знецінюйте свої почуття. 2. Шлях виходу з горя лежить че-
рез горе. Визнання вашої втрати — найважливіший крок у 
відновленні. Так ви знову берете до рук кермо самовладання 
й повну відповідальність за свої почуття. Коли визнаєте, що 
ваша втрата реальна, до вас повернеться частина втраченого 
балансу сил — це гігантський крок до одужання. Тому впустіть 
у своє життя всі емоції, які відчуваєте, і не соромтеся назвати 
своє ставлення до втрати точним словом «горе». Говоріть про 
своє лихо й нещастя, говоріть будь-кому, хто слухатиме. Зна-
йдіть спільноту підтримки — людей, які будуть поряд із вами 
в горі. І найголовніше — виливайте Богу в молитві свої пере-
живання й страждання.

Але надзвичайно важливо, перебуваючи в горюванні, все- 
таки повернутися до щоденних обов’язків та активності, зна-
йти опору в цих важких обставинах. Є два процеси, які ма-
ють важливе значення для проходження горювання. Перший 
процес орієнтований на втрату: ми концентруємося на самій 
втраті, згадуємо її, фокусуємося на тому, що було й вже не по-
вернеться. Другий процес орієнтований на відновлення: він 
проходить паралельно з першим. Тут ми фокусуємося на змі-
нах, які принесла втрата, відновлюємо повсякденне життя, 
повертаємося до щоденної діяльності, вчимося відволікати-
ся від горя, робити нові речі тощо. Цей процес полегшує біль 
горювання (хоча б на деякий час) і в такий спосіб допомагає 
нам проходити важкий період. Головне — переключатися між 
цими двома процесами. Відтак зможемо тримати баланс, а 
отже — допомогти собі правильно проходити цей процес.

Так ми наче наслідуємо псалмоспівця, який спочатку ви-
ливає своє серце перед Господом, приносить усі свої емоції 
до Божого серця, визнає реальність, що його оточує, але ра-
зом із тим у своїй молитві, перебуваючи в присутності Госпо-
да, знаходить надію посеред руїни. Туга й надія йдуть пліч-о-
пліч (див. Пс.27).

Більше інформації про втрату й процес горювання можна 
знайти в книзі Дейтса Боба «Ранок після втрати».

Вікторія ДЕМЧУК, керівник програми 
«Бакалавр практичної психології», УЄТС



— Чи зустрічався ти в Рівному 
з такими дітьми, які постраждали 
від війни?

— Будь-яка дитина, яка живе в 
Україні — постраждала від війни. 
Тільки рівень травми буде завжди 
різний. Тому що на це впливає ба-
гато факторів. Починаючи від бать-
ків, які вміють чи не вміють підтри-
мати дитину, закінчуючи психоло-
гічною конституцією самої дитини. 
Хтось народжується з більшою здат-
ністю протистояти стресовим ситуа-
ціям, хтось — із меншою здатністю. 
Наприклад, моя молодша донька 
не могла нормально спати з перших 
днів, як стали бомбити міста.

— Як проявляється цей стрес у 
дітей?

— Він може проявлятися дуже 
по-різному, але ключовий індика-
тор — коли дитина починає робити 
те, чого не робила раніше. Коли від-
бувається радикальна зміна в її по-
ведінці. У багатьох дітей спостеріга-
тиметься регрес — нібито вони від-
котилися в розвитку на кілька років. 
Наприклад, коли дитина 12-ти ро-

ків грається, як 8-річна, тими іграш-
ками, якими давно не гралася. Пер-
ше, що слід розуміти — це нормаль-
но. Саме так психіка справляється з 
тими шаленими стресовими факто-
рами. Також дитина може переста-
ти їсти, погано спати, бачити вві сні 
кошмари тощо.

— Наскільки сильніше це може 
проявлятися з дітьми, які побували 
під обстрілами?

— Однозначно, ті, які стали без-
посередніми свідками травмую-
чих подій, можуть мати складніші 
наслідки. Але психологічну травму 
люди отримують не лише тоді, ко-
ли безпосередньо стикнулися з на-
сильством чи бомбардуванням, а 
й просто почувши розповіді про 
зґвалтування, вибухи й т. ін. І, ма-
буть, тут не варто порівнювати — 
хто постраждав більше, хто менше. 
Досить того розуміння, що вони по-
страждали та їм потрібна допомога. 
До речі, зараз ми ще не бачимо усіх 
наслідків, але дуже скоро доведеть-
ся стикнутися з ними, і стикатиме-
мося ще дуже довго.

— Але кажуть, що діти набага-
то швидше заспокоюються, ніж до-
рослі.

— Так, якщо вони перебувають у 
правильному середовищі, якщо на-
вколо є дорослі, які підтримують. 
Якщо, наприклад, мама з татом 
не кажуть: «Ану перестань плака-
ти!» Бог вклав у дітей здатність жи-
ти тут і тепер. У них є внутрішній ре-
сурс, який дозволяє щось переноси-
ти легше. Дорослим уже цьому тре-
ба вчитися. До речі, є багато таких 
речей, які люди в дитинстві вміють, 
потім чомусь розучуються, а потім 
знову починають вчитися. Як казав 
Христос, «навчіться в дітей».

Ми часто живемо у світі когнітив-
них ілюзій — тобто схильні накру-
чувати себе: «Звучить сирена, а що 
як…» І далі — цілий страшний сюжет 
у нашій уяві. Якщо закричала сире-
на, але батьки заспокоїли дитину: 
«Ми в безпечному місці, ми будемо 
про тебе дбати, будь тут», а не під-
тримали її страхи, то вона буде спо-
кійно сидіти й гратися. Що ми й спо-
стерігали не раз у різних бомбосхо-
вищах. Хоча бувають винятки, але 
більшість дітей здатна переживати 
психотравмуючі події, коли поряд є 
дорослі, які розуміють, приймають і 
люблять їх.

Діти і війна

Тепер діти гинуть від обстрілів. Величезна кількість дітей стали біжен-
цями. Усі говорять про те, яким великим стресом є війна саме для дітей. 
Ведучий «Радіо «Лютер» Олег Блощук поспілкувався на цю тему із Сер-
гієм Терентьєвим — пастором, психологом, засновником і директором 
християнської альтернативної школи «Світло» в Рівному.

Церква та суспiльство



— Чи впливає цей стрес на на-
вчання?

— Безперечно. Якщо дитина 
умовно відкочується в розвитку че-
рез надмірний стрес, то вона може 
забувати і те, що вже вивчила. Ми 
це бачили під час навчального про-
цесу — діти, які ще вчора вирішу-
вали певні задачі, сьогодні вже не 
справляються. Тож у навчанні теж 
може бути певний регрес. Хоча не у 
всіх, не завжди, та й він може бути 
швидкоминучим. Ці коливання за-
звичай дуже динамічні. Ми самі зна-
ємо, що таке хвилі: то все добре, хо-
джу, посміхаюся, то як накрило зне-
нацька — усе з рук валиться… Така 
сама історія може бути в дітей, і це, 
звичайно впливатиме на навчання.

Тут важливо й батькам, і вчите-
лям розуміти ключову істину: те-
пер головним є фізичне й психічне 
здоров’я. Якщо ми його збережемо, 
підтримаємо дітей, у свій час вони 
швидко все наздоженуть. Просто 
згадайте себе в стресових ситуаці-
ях — іноді ви забуваєте, як вас зва-
ти. Тепер не так багато дорослих лю-
дей, які здатні вчитися, щось читати. 
А ті, що можуть, усе одно роблять це 
менш інтенсивно та якісно, ніж ра-
ніше.

Багатьох із нас тепер накриває 
невизначеність, нерозуміння, що 
робити. І це найбільше виснажує. І 
з цією невизначеністю треба навчи-
тися жити. До речі, саме християни 
мали б цього навчити інших. Але тут 
вже питання, чи вони самі уміють 
так жити, розуміючи, що всім керує 
Бог. А дітям ще складніше, тому що 
вони залежні від дорослих. До то-
го ж у них немає такого досвіду, як 
у дорослих.

— Не раз чув таку думку: «Рані-
ше теж були війни — і люди якось 
виживали. Може, це ми стали над-
то м’якотілі?»

— Та ми й тепер виживаємо. Хо-
ча, з одного боку, так. Як казав Ярос-
лав Грицак: «Ми звикли жити без ві-
йни, але це аномалія. Для людства 
це не характерно». Протягом усієї іс-
торії десь на землі постійно йдуть ві-
йни. Але, з іншого боку, світ змінив-
ся. У певних моментах так, ми ста-
ли набагато більш чутливі. Але я ба-
чу в цьому Боже провидіння, адже 
це дало можливість більше дбати 

про фізичне й психічне здоров’я. У 
часи Другої світової війни так само 
постраждало багато дітей. Але це 
неправильно — казати, що їм було 
легше. Просто їх ніхто не досліджу-
вав тим інструментарієм, який до-
ступний сьогодні.

— Є дискусія: чи варто, говорячи 
з дітьми, називати речі своїми іме-
нами, говорити з ними про смерть, 
чи краще їх берегти від цього? І з 
якого віку можна про це говорити?

— Завжди, про все, з будь-якого 
віку — називати речі своїми імена-
ми. Звісно, розуміючи, що трирічній 
дитині не треба розказувати подро-
биці — про відірвані кінцівки й го-
лови… Із 16-річною дитиною можна 
про це поговорити, бо найімовірні-
ше вона вже все не раз побачила в 
інтернеті. Говорити треба, тільки за-
лежно від віку треба змінювати під-
хід. Що менша дитина, то підхід бу-
де більш директивний — чіткі, кон-
кретні вказівки. Чим старшою стає 
дитина, тим більше потрібен діалог 
— почути, зрозуміти, запропонува-
ти.

— Те, що християнські діти 
більш захищені — це міф?

— Якщо так хтось думає, то це 
швидше самообман. Я пастор, але я 
особисто трохи боюся того момен-
ту, коли моя дитина піде до психо-
лога, душеопікуна, бо я знаю, що 
напевно наробив багато помилок. 
Жодна дитина, навіть у християн-
ській сім’ї, не захищена від погано-
го батька чи інших обставин.

З іншого боку, якщо батьки-
християни дають дитині надію на 
Бога, показують це своїм життям, 
роблять це не фанатично, а розум-
но й по-біблійному — то, звісно, їй 
буде легше. Навіть з точки зору світ-
ської психології віра — це шалений 
ресурс. Єдине, що він може бути 
спрямований не зовсім у правиль-
не русло…

— Яке саме неправильне русло 
ти маєш на увазі?

— Ну, є ж батьки, які щиро ві-
рять, що війна — це Боже покаран-
ня за наші гріхи. І вони, очевидно, 
цього вчитимуть своїх дітей… Але 
в Біблії ми бачимо, що навіть із до-
брими людьми іноді стаються пога-

ні речі. І абсурдно звинувачувати в 
чомусь жертву насильства.

— Якої саме допомоги найпер-
ше потребують травмовані діти?

— Любові та прийняття. Жодного 
порівняння, жодного засудження. 
Якщо дитина боїться того, чого рані-
ше не боялася — це крик про допо-
могу. Це означає, що ви маєте розді-
лити її почуття: «Я бачу, що ти боїш-
ся. Я поруч із тобою. Чи можна тебе 
обняти? Як я можу тобі допомог-
ти?» Перше, що потребують діти — 
це стабільних дорослих. Тих, які мо-
жуть самі у ванній кімнаті заспокої-
тися, а потім вийти й чітко поясни-
ти, що відбувається. Ні в якому разі 
не казати дурнуватої фрази: «Усе бу-
де добре».

І не поспішати. Дуже важливо 
набратися терпіння. Пригадайте ва-
шу дитину, яка захворіла, коли в неї 
температура під 39, марення… Ви ж 
не змушуватимете її в такому стані 
вчити табличку множення. Тобто в 
критичних ситуаціях ви знижуєте рі-
вень вимог до своєї дитини, виявля-
єте більше терпіння й любові. Тепер 
— саме такий час. Терпіння дуже по-
трібне, бо, на жаль, наслідки трива-
тимуть ще довго. Але з Богом, із ро-
зумінням, що відбувається в дітях, 
набравшись терпіння, ми зможемо 
допомогти їм уникнути жахливих 
наслідків психотравмуючих подій.

— Чи потрібно в таких випадках 
звертатися по допомогу до психо-
логів, консультантів, пасторів?

— Так, цього не треба боятися 
чи соромитися. Бо хороший психо-
лог працює за двома принципами: 
ставлення до пацієнтів без оцінок і 
без осуду. Немає чогось, за що він 
вас буде судити. По допомогу звер-
таються тільки сильні люди (і ро-
зумні). Ціль психолога — допомогти 
вам як батькам, щоб ви могли допо-
могти дитині. Ну й, звичайно, допо-
могти напряму дитині.

— Твої побажання.
— Я побажав би не боятися звер-

татися за допомогою. Адже навколо 
нас є багато людей, які хочуть і мо-
жуть допомогти. Тепер усім склад-
но. Тому не соромтеся, звертайтеся. 
І так ми станемо сильніші. 
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Говорячи про прощення, люди 
розділилися у своїх думках. Одні 
кажуть, що потрібно якнайшвидше 
простити. Інші вважають, що про-
щати не варто. Даючи відповідь на 
це питання, вважаю тут ключовими 
слова з Писання: «Коли покається 
твій брат, прости йому». Уся пробле-
ма в тому, що в більшості своїй росі-
яни підтримують злочинну владу та 
виконують її накази. Вони не кають-
ся за вчинене. Навпаки — вони ка-
жуть, що ми винні й ще в чомусь ма-
ємо покаятися.

Українці мають силу простити
Якби ми чули якісь слова пока-

яння й бачили спроби оце зло ком-
пенсувати, я думаю, інакшою була б 
розмова. Але ми не чуємо таких слів 
не те, що від урядовців, а навіть від 
пасторів, служителів. 

Українці — це добрий народ. І 
проблеми з прощенням, напевно, 
не було б, якби ми побачили пев-
ні кроки з боку росіян. Звісно, важ-
ко простити, якщо ти втратив рід-
них, яких катували, ґвалтували, зну-
щалися над ними. Тому дуже важ-
ливо побачити тих злочинців на лаві 
підсудних, важливо почути з уст на-
роду-загарбника слова покаяння та 
отримати принаймні матеріальну 
компенсацію за завдані нашому на-
роду моральні й матеріальні збит-
ки. Правосуддя, компенсація й щи-
ре усвідомлення вини — це підста-
ви для прощення на даний момент. 
І, я думаю, українці знайдуть силу 
простити. 

Доктрина одностороннього
 прощення

У наших церквах культивувала-
ся доктрина одностороннього про-
щення. Тобто тебе ображають, а ти 
мусиш прощати й підтримувати сто-
сунки з кривдником. Але війна в 
Україні показала нам, служителям, 
що ми створили деякі доктрини, які 
виявилися нежиттєздатними. Так, їх 
можна розглядати, про це можна 
говорити, коли живеш у благополуч-
ній країні, коли мир. Але от коли на-
стає війна, то зробити так, як ми вчи-
ли й ще досі дехто вчить, буває дуже 
важко. Не раз звідусіль можемо чу-
ти слова, що ми, українці, відверну-
лися від істин Божих, що ми повинні 
любити, повинні прощати й покри-
вати любов’ю тих, хто нас ображає. 
Та коли в процесі війни ми бачимо 
ті звірства, які коїть Росія, постає пи-
тання: «Як це втілити практично?»

Ми раніше вчили, що коли тебе 
образили, коли проти тебе неспра-
ведливо вчинили, коли тобі заподі-
яли шкоду — прощай, тому що ми, 
діти Божі, повинні все покривати 

любов’ю. Тобто давали лише один 
вихід із ситуації — тільки покрити 
любов’ю, не дати місця для образи 
в серці. І ми брали певні тексти, щоб 
підтвердити своє вчення, але при 
цьому не врахували одного: ми вчи-
ли про те, чого не робить навіть Сам 
Бог. Тобто ми закликали один од-
ного стати святішими, добрішими й 
більш люблячими, ніж Сам Бог.

Покаяння — 
підстава для прощення

Чи прощає Бог людині гріх без її 
покаяння? У чому суть смерті Божо-
го Сина на хресті? Хіба не міг Бог без 
страждання Свого Однородженого 
Сина покрити гріхи людей? Міг. Але 
ми, євангельські віруючі, читаючи 
Біблію, чомусь оминаємо таке по-
няття, як справедливість і правосуд-
дя. Ми говоримо про доброту, лю-
бов, милість, прощення, та чомусь 
не про справедливість. 

Але й Писання вчить нас проща-
ти ближньому тоді, коли він каєть-
ся, навіть якщо робить це багато ра-
зів у день — до сімдесяти разів по 
сім. Ми часто беремо цю відповідь 
Христа на запитання Петра, чи треба 
прощати ближньому до семи разів 

Чи прощати звірства Росії?

Практичне боголов'я



на день, і кажемо, що прощати тре-
ба постійно. Проте після цієї розмо-
ви Ісус розповідає притчу про борж-
ників. І тому, хто мав великий борг, 
було прощено лише тоді, коли він 
попросив про це.

Нині чуємо багато порад від ди-
ванних експертів із благополучних 
країн. Вони говорять про наші оселі 
на небесах і силу, яку дає прощення. 
Але таким раджу приїхати в Україну. 
Побувати на передовій і подивити-
ся, скільки там біди. А уявіть, що на 
місці постраждалих опинилися ви. 
Що б тоді ви говорили про любов 
і прощення? Там, де багато горя й 
кривди завдано людям, безпідстав-
ні догми не діють.

Простежуючи Писання, бачимо, 
що між вчиненим гріхом і прощен-
ням завжди є покаяння. Якщо ми 
автоматично без покаяння проща-
ємо — не буде усвідомлення гріха. 
Тому треба мудро дивитися на речі 
й мудро діяти.

Дехто згадує Ісуса чи Степана, 
які молилися: «Боже, прости їм, бо 
не знають, що чинять». Але чи мо-
жу я так молитися? Так, я можу про-
стити гріх проти мене особисто, але 
не можу простити гріх проти іншої 
людини й країни в цілому. От уя-
віть, що я зараз молився би: «Боже, 
прости росіянам». Це означає, що я 
прошу Бога закрити очі на їхні зло-
чини. Це схоже на те, як молитися: 
«Боже, відміни Страшний суд!»

«Боже, яви Своє правосуддя»
Тепер нерідко ми можемо почу-

ти слова: «Я ніколи не прощу!» Та 
варто не забувати, що ніколи не слід 
казати «ніколи». Але нам треба про-
сити Бога й звертатися до суспіль-
ства, що нам у цій ситуації потріб-
не справедливе правосуддя. Росія-
ни, російська держава, а тим біль-
ше військові мають пережити Божу 
справедливість. Тому тут треба про-
сити не «Боже, прости їм», а моли-
ти: «Боже, яви Своє правосуддя».

Простий приклад: якби в нашому 
місті був злочинець, який зґвалтував 
чи вбив дітей, то чи міг би він вільно 
ходити по вулиці? Звісно, що ні. Усі б 
підняли ґвалт — від світських до ві-
руючих. Злочинець мусить бути ізо-
льованим від суспільства. І дивно 
б звучало, якби я прийшов на суд і 
сказав: «Та, люди добрі, простіть йо-

му й відпустіть. Чого йому в тій тюр-
мі сидіти…» Тоді й мене посадили б 
поруч із ним на лаву підсудних, то-
му що зло має бути зупинене й по-
каране. Це Божий закон, проти яко-
го ми несвідомо виступаємо, гово-
рячи про безумовне прощення.

Якщо зло не зупиняти, а прояв-
ляти до нього милість, це значить — 
допомагати злу ширитися. Але Божа 
справедливість зупиняє зло. Тому я 
б закликав усіх просити: «Боже, яви 
Своє правосуддя». А коли справед-
ливість буде звершена, і ми побачи-
мо, у якому місці опиняться злочин-
ці, тоді будемо говорити про про-
щення.

Звичайно, ми повинні пильнува-
ти за собою, щоб не дати місця гні-
ву настільки, щоб це зруйнувало нас 
самих і завдало нам шкоди. Тому 
свій гнів ми маємо спрямовувати в 
правосуддя, бо так робить Бог.

Пригадаймо історію, коли Ісус 
Навин воював проти Єрихону та ко-

ли Ахан узяв заборонене. Після того 
гнів Божий запалав на Ізраїля. І за-
тих він тоді, коли Ахан був покара-
ний. Написано, що звершилося пра-
восуддя, зло було видалено й сти-
шився гнів. Так буде й з нами. Тепер 
наш гнів на росіян палає за їхні звір-
ства. А коли прийде правосуддя й 
справедливе покарання — наш гнів 
затихне.

Дехто каже, що Христос помер 
за гріхи всіх людей. Але чомусь ли-
ше одному розбійнику на хресті був 
обіцяний рай. Нехай люди, які гово-
рять про безумовне прощення, за-
мисляться над цим. 

А наших братів і сестер я закли-
каю не просто молитися: «Боже, на-
повни наші серця любов’ю», а ка-
зати: «Боже, хай прийде Твоя спра-
ведливість і Твоє правосуддя вос-
торжествує».

Василь ПОПУДНИК

*  *  *
Розпинають Україну знову
На виду у всесвіту всього.
І зривають хустку їй тернову,
І зректись примушують свого.

І щоб віддала, чого не брала, 
І на себе міряла чуже,
І щоби відступницею стала
Й біля ніг звивалася вужем.

А вона — вишнево-солов’їна —
В молитвах нескорена стоїть…
Багатостраждальна Україно,
Бог тебе благословляє жить!

Моя земле, ти з усіх — найкраща,
Шлях торуєш свій, допоки світ!..
Ти не згинеш, краю мій, нізащо
Від чужих, затоптаних чобіт!

Благодатна, батьківська, чудова, 
Я тебе, заквітчана, люблю
Від Донецька до самого Львова
І за тебе Господа молю!

І в прекрасну пору світанкову,
Коли дні забудуться смутні,
Заспіває мати колискову
Про щасливу долю для синів!

Володимир САД



«А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди й йому 
викажи поміж тобою та ним самим… коли ж не послухає й 
Церкви, хай буде тобі, як поганин і митник!» (Мт.28:15-17)

У церковному житті є благодатні теми для чудових настанов 
у побожному християнському житті — це любов, мир, покаян-
ня й прощення. Але вони не менш благодатні й для маніпуля-
цій, коли згадані поняття втрачають свій глибинний зміст і ста-
ють холодними формулами з акцентом на смирення, самопри-
ниження й страждання та з вихолощеним поняттям справедли-
вості. Особливо цим зловживають люди егоцентричні, сварливі, 
або поборники якоїсь особливої духовності, ради якої готові всіх 
смиряти, крім самих себе. 

Прихильникам однобоких, препарованих любові, миру, по-
каяння й прощення подобається говорити про любов до воро-
гів. Особливо тепер, коли йде в Україні війна. Але якось їхня лю-
бов не узгоджується зі справедливістю. А як тоді Боже слово? 
Господь Ісус сказав Своїм учням у Гетсиманському саду: «…всі, 
хто візьме меча, від меча і загинуть» (Мт.26:52). Прийшли до нас 
із мечем руйнувати й вбивати. То від чийого меча вони мають 
загинути? Озброєні ангели зійдуть з неба чи українці візьмуть 
мечи й знищать загарбників та убивць?! Про важливість кара-
ти злочинців, а не гратися з ними в безмежну любов говорить 
і апостол Павло: «…володар — Божий слуга, тобі на добро. А як 
чиниш ти зле, то бійся, бо не дармо він носить меча, він бо Бо-
жий слуга, месник у гніві злочинцеві!» (Рим.13:4).

Доводилося бути свідком конфліктної ситуації між двома з 
християн, коли невинний змушений був ставати ініціатором 
примирення й просити пробачення у свого кривдника. А коли 
раптом ображений відмовлявся це робити, посилаючись на те, 
що з ним несправедливо повелися, що чекає вибачень або хоч 
визнання вини своїм опонентом, — то його звинувачували в тім, 
що не має любові до брата, бо не хоче йому простити, не хоче 
з ним помиритися. Виходить абсурдна ситуація — скривджено-
го звинувачують у тому, що він скривджений, приниженого схи-
ляють до ще більшого приниження самого себе. До того ж свої 
докори, пересипають цитатами з Біблії. А того «негідного чоло-
віка», хто наварив цієї каші, кому ці докори потрібно було ви-
словити насамперед, не чіпають. А він і не просить пробачення, 
не кається, не змінюється, навпаки — ще більше утверджуєть-
ся в своїй безкарності й далі маніпулює довірливими людьми. 
Тобто йому виявлено ніби милосердя — а де тоді милосердя до 
скривдженого? Він зневажений. А разом із ним зневажена спра-
ведливість.

Чув про такий випадок із церковного життя. Член церкви від-
крито зневажав одного брата по вірі: прозивав його, жартував 
над ним. Братові таке ставлення до себе не подобалося. Він став 
робити зауваження своєму кривднику при інших братах. Той на 
них не реагував. Тоді зневажений брат перестав вітатися зі своїм 
зневажником і відмовлявся тиснути йому руку при зустрічі. Той 
став обурюватися. Зрештою конфлікт вийшов на церкву. І що тут 
почалося! Милосердні сестри, а з ними й дехто з братів стали ви-
магати від скривдженого брата примиритися зі своїм кривдни-
ком. Він став пояснювати, що не винен у конфлікті, що той йо-
го постійно ображає й не приймає зауважень, тому й не вітаєть-
ся з ним, щоб таким способом достукатися до його совісті. Од-

Примус до любові та прощення



нак його ніхто не чув: «Примирися 
— і все». І брат мусив публічно про-
сити пробачення у свого зневажни-
ка, який, як показав час, не змінився 
— і далі поводив себе зневажливо. 
Він не вважав себе винним — а то-
му не потребував ніякого прощення. 
Потрібно було не вибачатися в ньо-
го, а карати його за нехристиянську 
поведінку. Йому потрібно було ви-
явити не милість, а справедливість. 
Може, тоді щось би зрозумів.

Отже, прощення. Так, це дуже 
важливо для кожного християнина 
— прощати. Сам Господь Ісус Хрис-
тос на цьому наголошував: «І коли 
стоїте на молитві, то прощайте, як 
маєте що проти кого, щоб і Отець 
ваш Небесний пробачив вам про-
гріхи ваші» (Мр.11:25). Без прощен-
ня немає справжнього християн-
ства й немає християнина. Це гли-
боко духовний стан, угодний Бого-
ві — стан незлобливості, стан, коли 
ми відпускаємо свого недоброзич-
ливця зі свого серця й думок і зо-
всім не збираємося з ним ворогува-
ти та йому мститися. Тобто в нашо-
му серці ми не леліємо кривди, а з 
нею й жалю до себе та пригніченого 
настрою — воно вільне від образи й 
того, хто образив, й належить Госпо-
ду. Але це не означає, що ми маємо 
робити вигляд, що нічого не сталося. 
Ми можемо йому докорити, ми мо-
жемо обмежити з ним спілкування 
або й зовсім припинити. Як і напи-
сано: «А коли прогрішиться твій брат 
проти тебе, іди й йому викажи по-
між тобою та ним самим; як тебе він 
послухає, ти придбав свого брата. А 
коли не послухає він, то візьми з со-
бою ще одного чи двох, щоб справа 
всіляка ствердилась устами двох чи 
трьох свідків. А коли не послухає їх, 
скажи Церкві; коли ж не послухає й 
Церкви, хай буде тобі, як поганин і 
митник!» (Мт.28:15-17). 

Тож проблема не має замовчува-
тися, заганятися в підсвідомість і їс-
ти нас зсередини. Бо буває так, що 
ображена людина стає мало не ра-
бом того, хто її образив. Вона чекає, 
що кривдник з’ясує з нею стосунки й 
нарешті визнає свою провину. А той 
веде себе ніби нічого й не сталося. 
Та людина й сама намагається вес-
ти себе, ніби все добре — але завда-
на душевна рана кровоточить. Тоді 
вона робить спроби щось поясни-

ти своєму кривднику, а той її слів не 
приймає, залишаючи ситуацію в не-
визначеності. І так може бути до без-
кінечності — до повного душевного 
й духовного виснаження потерпіло-
го від чийогось хамства. А Господь 
нас закликає до чітких меж у стосун-
ках: «А коли прогрішиться твій брат 
проти тебе, іди й йому викажи…» 

Ми маємо право висловити свої 
претензії тому, хто нас образив, і ви-
магати від нього сатисфакції. І на-
ше ставлення до нього залежати-
ме від того, як він себе поводитиме 
стосовно нас. Визнає свою провину 
— чудово, спілкування з ним не об-
межується. Буде виправдовувати-
ся, звинувачувати нас, зневажати — 
шкода, але не страждаймо, просто 
тримаймо його на відстані. Спра-
ведливіше буде, якщо страждатиме 
кривдник, який чомусь називається 
християнином і братом. Християни 
й брати не ображають, не принижу-
ють, не насміхаються, не викорис-
товують когось ради своєї вигоди, а 
якщо щось таке через неуважність 
і зробили, то каються, просять про-
щення, намагаються якось покри-
ти свою провину. Закхей, коли по-
каявся в присутності Ісуса, то ска-
зав: «Господи, половину маєтку сво-
го я віддам ось убогим, а коли кого 
скривдив був чим, верну вчетверо» 
(Лк.19:8). Ось такою має бути пра-
вильна реакція того, хто провинився 
та усвідомлює свою провину. Крив-
дник має визнати свою вину — і це 
йому на спасіння.

Господь прощає тим, хто прихо-
дить до Нього з покаянням. А всім 
іншим Він довготерпить, чи не по-
каються. Ми не зобов’язані схиляти-
ся перед кожним «негідним чолові-
ком», який не боїться Бога, тільки то-
му, що він член церкви й вважаєть-
ся нашим братом у Христі. Це навіть 
неправильно, якщо ми так робимо. 
Премудрий Соломон сказав: «Дже-
рело скаламучене чи зіпсутий потік 
— це праведний, що схиляється пе-
ред безбожним» (Пр.25:26). Більше 
того, апостол Павло радить не тіль-
ки не мати спілкування з тими, «хто 
зветься братом, та є перелюбник, 
чи ідолянин, чи злоріка, чи п’яниця, 
чи хижак, — із такими навіть не їс-
ти» (1Кор.5:11). Зауважмо, що Хрис-
тос був лагідний і добрий до тих, 
хто приходив до Нього як до Госпо-

да, визнаючи себе грішним і неміч-
ним. І суворий до тих, хто приходив 
до Нього як до звичайної людини зі 
своєю праведністю, силою й мудріс-
тю та лукавством. Він не принижу-
вався перед ними, а прямо докоряв 
їм, як вони того заслуговували, на-
приклад, фарисеям, або просто ігно-
рував їх, як-от Нерона чи царя Ірода. 

У притчі про боржників, у якій Іс-
ус каже: «Так само й Отець Мій Не-
бесний учинить із вами, коли ко-
жен із вас не простить своєму бра-
тові з серця свого їхніх прогріхів» 
(Мт.18:35), контекст нам відкри-
ває, що за непрощення покараний 
був той, який не простив тому, хто 
просив змилування над собою. За-
уважмо: просив — і не був помилу-
ваний. Ті, хто не просить і не реагу-
ють на наші зауваження, нашої ми-
лості не потребують — ми до них 
милостиві ради себе й Господа та 
їх просто відпускаємо, передаємо в 
руки Божі, щоби від них не залежа-
ти й не страждати. Вони ж самі ду-
же ризикують, бо ж Господь спра-
ведливий — Він месник за наш біль. 
Якщо не будуть швидко миритися зі 
своїм «супротивником» «доки з ним 
на дорозі ще», то той віддасть їх суд-
ді, а суддя — прислужникові, а при-
служник укине до в’язниці — і не 
вийдуть звідти, поки не віддадуть і 
«останнього шеляга» (Мт.5:25,26). І 
це сказав Сам Ісус Христос. 

Любов не в тому, щоб обіймати 
й утішати церковного беззаконни-
ка, заплющивши очі на його злодіян-
ня, а щоб зупинити його, аби не на-
коїв ще більшої біди, і виявити йому 
милість, коли він її шукає. Миролюб-
ство не в тому, щоб ходити за бун-
тівником і впрошувати не бунтувати, 
ідучи на поступки його забаганкам, 
а щоб ізолювати від громади й не 
дати можливості поширювати коло-
тнечу. Покаяння не в тому, щоб каяв-
ся невинний, а той, хто провинився. 
Так само й прощення не в тому, щоб 
нав’язуватися з ним до того, хто не 
вважає себе винним. Їм наше про-
щення не потрібне. Зазвичай вони 
маніпулюють цими почуттями, вво-
дять в оману людей навколо й му-
чать тих, перед ким завинили. Тож 
хай ніхто з нас сам себе не обманює. 

Василь МАРТИНЮК



Досить часто у вирішенні кон-
фліктних ситуацій або у випадку яко-
гось гріха говорять про прощення. 
Особливо це помітно у середовищі 
віруючих людей, які опираються на 
слова Біблії, що закликають проща-
ти навіть ворогам. «Якщо ти вірую-
чий, ти повинен простити мені (йо-
му, їй)», — часто кажуть у подібних 
випадках. Такі фрази можна чути і 
на церковних членських зібраннях, 
де піднімаються питання стосовно 
небіблійних вчинків і лунають за-
клики «забути все і простити». Але 
нерідко в ці слова вкладається влас-
ний, а не біблійний погляд на про-
щення. Нерідко буває неправиль-
ним, а то і відверто спотвореним ро-
зуміння цієї духовної істини.

Тому ми поговоримо про те, 
що не є прощенням.

1. Якщо мене образили, прости-
ти можу лише я і лише тому, хто 
згрішив проти мене.

Я не маю права прощати тій лю-
дині, яка згрішила проти мого сусі-
да чи знайомого. Це їхні стосунки, 
які вони повинні залагодити між 
собою. Я можу дати пораду, допо-
могти розібратися у ситуації, але 
не маю права прощати. Це пови-
нна зробити сторона, яку образили. 
Це стосується і випадку, коли вчине-
но гріх проти Бога (а він є майже за-
вжди, коли хтось когось ображає). 
Якщо людина згрішила проти мене і 
Бога, я можу простити лише образу, 
завдану мені. Якщо я простив, це не 
означає, що простив Бог. Ми не ма-
ємо права брати на себе обов’язки 
Бога, прощаючи комусь гріхи. Моє 
прощення не звільняє кривдника 
від обов’язку просити прощення пе-
ред Богом.

2. Прощення і примирення — 
різні речі.

Простити — ще не означає при-
миритися. Прощення — це одно-
стороння дія. Примирення — це дія 
обох сторін, це крок двох сторін на-

зустріч один одному. Часто, заклика-
ючи до примирення, цитують Слово 
Боже про те, що потрібно прощати 
ворогам. Так, але ворог і після про-
щення залишається ворогом. Для 
того, щоб він став другом та братом, 
потрібний відповідний крок і з йо-
го боку. Хорошим прикладом є Бо-
же прощення. Бог зі Свого боку про-
стив усім без винятку людям, але й 
досі мільйони людей є Його ворога-
ми, бо для взаємного примирення 
потрібний і крок людини до Творця.

3. Прощення і виправдання — 
різні речі.

Простити — не означає виправ-
дати дії кривдника. Ісус, терплячи 
насмішки, плювання та побої, про-
стив Своїм кривдникам, але не ви-
правдав їхніх дій. Гріх і після про-
щення залишається гріхом, за який 
потрібно відповідати. Навіть про-

стивши кривднику, ми не повинні 
закривати очі на гріх.

4. Прощення і покарання — різ-
ні речі.

Простити — не означає звільни-
ти від покарання. Є погані вчинки, 
які вимагають обов’язкового пока-
рання. І це не примха людини, це 
духовний закон, якому підпоряд-
ковується навіть Господь. Коли згрі-
шили Адам з Євою, Господь, зали-
шаючись Богом любові, змушений 
був покарати їх за гріх. Власне, го-
ловною причиною приходу Божого 
Сина на землю стало бажання Твор-
ця звільнити людину від цього пока-
рання: його взяв на Себе за нас Ісус 
Христос. Тобто перед Богом усі ми 
мали бути покарані за свої гріхи, але 
якщо «визнаємо свої гріхи, то Він ві-
рний, щоб гріхи нам простити», бо 
за них був покараний Божий Син 
(1Ів.1:9). Людина, яка визнає і при-
ймає жертву Ісуса, звільняється від 

Що не є прощенням?
Ця стаття вже друкувалася в нашому журналі 12 років тому. Але, вра-

ховуючи автуальність цієї теми тепер, особливо у світлі українсько-росій-
ських стосунків,  вважаємо доцільним опублікувати її ще раз. 



покарання. Але для цього потрібне 
визнання цих гріхів і покаяння. То-
му, якщо хтось згрішив проти мене і 
я йому простив, це не завжди звіль-
няє його від покарання з боку цер-
ковної громади чи державного за-
кону. Звільнення можливе лише то-
ді, коли ця людина кається і визнає 
свою провину (але не завжди, про 
що будемо говорити нижче). Гос-
подь простив Мойсеєві його само-
впевненість, але у землю обітовану 
не впустив, простив Давидові його 
потрійний гріх (перелюб, лукавство 
та вбивство), але дитина, попри щи-
ре розкаяння батька, померла.

5. Прощення і наслідки гріха — 
різні речі.

Часто поганий вчинок проти ко-
гось має негативні наслідки. Про-
стити — не означає закрити очі на ці 
наслідки. Це непросте питання і йо-
го потрібно вирішувати, виходячи з 
конкретних обставин.

Візьмемо такий приклад. Я пра-
цюю, скажімо, виконробом на бу-
дівництві. Я дав завдання двом ро-
бітникам пофарбувати кімнату. Але 
вони продали фарбу, гроші пропили 

і прогуляли два робочих дні. Я можу 
простити їм цей вчинок, але ж кім-
ната залишиться непофарбованою. 
Тому, прощаючи, я маю право ви-
магати від робітників купити фарбу і 
виконати завдання, яке я їм дав. Ви-
мога виправити наслідки свого по-
ганого вчинку не означає, що я не 
прощаю. Але є ще один шлях: про-
стити їм все, за свої гроші купити 
фарбу і самому пофарбувати стіни. 
Стосовно моєї совісті обидва шля-
хи будуть правильними. Але чи бу-
де другий шлях розумним? Думаю, 
що ні. Біблійні слова про прощення 
до 490 разів — це не правило, яке 
вимагає бездумно прощати чиюсь 
безвідповідальність чи нахабність, 
це готовність нашого серця проща-
ти до безкінечності, це стан серця, 
в якому немає побудження до гніву 
та помсти. Так, ми можемо сотні ра-
зів комусь прощати, не ставлячи нія-
ких вимог, але чи буде це розумно? 
Людина може просто «вилізти нам 
на голову», зневажаючи нас особис-
то і навіть усіх «віруючих-слабаків». 
Крім того, прощаючи таким чином 
комусь безкінечне число разів, ми 
тим самим чинимо злочин і проти 
тієї людини, розбещуючи її.

6. Прощення і дисциплінування 
— різні речі.

Прощення без намагання допо-
могти людині виправитися, без дис-
циплінування — це злочин проти 
самої людини і Бога. Прощаючи ко-
мусь, ми повинні зробити все, щоб 
це прощення мало добрий плід у 
житті цієї людини. Практика пока-
зує: коли маленьких дітей не кара-
ти, не дисциплінувати, а лише про-
щати (читайте — закривати очі на 
усі витівки), вони виростуть свавіль-
ними, неслухняними і жорстокосер-
дими. Це, до речі, одна з проблем 
сучасного Заходу, де батьки не ма-
ють ніяких прав стосовно своїх ді-
тей, яких заборонено карати та дис-

циплінувати. Нерідко такі діти, мстя-
чи батькам, що намагаються трима-
ти їх в рамках пристойності, можуть 
«предків» і за ґрати посадити.

Слово Боже не лише рекомен-
дує, але й у багатьох випадках на-
віть вимагає заради дисципліну-
вання карати брата чи сестру, які 
згрішили (2Тим.4:2, 2Сол.3:14). Це 
потрібно робити для того, щоб лю-
дина могла виправитися, на науку і 
для застороги іншим, для порядку в 
церкві. Гарний приклад знаходимо 
у посланнях апостола Павла до ко-
ринтян. У Першому посланні (5:1-8) 
він вимагає від церкви вжити жор-
стких заходів щодо брата, який згрі-
шив. У Другому посланні апостол 
знову згадує цей випадок, але вже 
з іншого приводу, він говорить про 
позитивні наслідки покарання: «яку 
пильність, яку оборону, яке обурен-
ня, який страх, яке бажання, яку гор-
ливість, яку помсту» це викликало у 
церкві (7:8-12).

Тому прощення без дисциплі-
нування, без намагання виправити 
брата чи сестру — лицемірне про-
щення, вияв лицемірної любові, це 
«ведмежа послуга», яка розбещує 
людину, штовхає її до наступних 
прогріхів, а то й до загибелі.

Таким чином, виконуючи Божу 
заповідь прощати нашим кривдни-
кам, потрібно усвідомити, що про-
щення не звільняє того, кому про-
щається, від відповідальності перед 
Богом, від покарання та дисциплі-
нування в Церкві, від усунення на-
слідків поганого вчинку. Прощення 
— це стан нашого серця в якому не-
має помсти, гніву, зла на кривдника, 
бажання поквитатися з ним. Про-
щення — це засіб до зцілення мо-
го власного серця і місток до при-
мирення з кривдником і наступного 
зцілення його душі.

Юрій ВАВРИНЮК

Коли ж кажемо, що маємо спільність із Ним, а ходимо в темря-
ві, то неправду говоримо й правди не чинимо! Коли ж ходимо в світ-
лі, як Сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса 
Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що 
не маєм гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди! Коли ми свої 
гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам прости-
ти, та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не 
згрішили, то чинимо з Нього неправдомовця, і слова Його нема в нас!

1 Івана 1:6-10



Хочеться звернути увагу на три-
вожні сигнали, які дедалі частіше 
з’являються в інфопросторі щодо 
українських тимчасово переміще-
них осіб та біженців.

Почалася війна — велике ли-
хо, яке примусило мільйони людей 
залишити свої домівки, свої села й 
міста. Я особисто виїжджав уночі з 
24 на 25 лютого. Майже всі машини 
йшли в одному напрямку, причому 
були зайняті три з двох дозволених 
смуг — люди рятувалися, порушую-
чи всякі правила. Це можна зрозу-
міти. Але вже тоді я замислився, що 
кожен, хто рятує себе, стоїть перед 
питанням порядності. Природно, 
що кожен намагається якнайшвид-
ше проїхати, найпершим отрима-
ти… Але тут і починається тест на по-
рядність.

Я дуже вдячний Богові, що зага-
лом наша країна здивувала увесь 

світ — своєю мужністю, згуртова-
ністю, взаємодопомогою. Увесь цей 
час я спостерігаю навколо (і сам є 
часткою цього) якусь невпинну жагу 
рятувати тих, хто поряд. Але разом 
із тим є й певні негативні моменти.

Поділюся тим, що бачив сам. 
Мій друг, який має невеличкий біз-
нес, після початку повномасштабно-
го вторгнення зрозумів, що потріб-
но допомагати людям. І він переоб-
ладнав своє приміщення для про-
живання переселенців — десь на 
30 чоловік. Він піклувався навіть про 
те, щоби щодня ці люди мали що їс-
ти й пити, могли випрати одяг… І він 
розповідав мені, як дехто ще й був 
невдоволений наданими умова-
ми. Люди не розуміють, що він все 
це робить просто з доброї волі й за 
власний кошт.

Ось це уявлення, що нам хтось 
щось винен — треба просто викину-

ти з голови. Ця біда прийшла тільки 
з одного боку — з боку Росії. І ті, хто 
нам допомагає, в Україні чи за кор-
доном, роблять це через свою до-
броту, а не тому, що зобов’язані нам 
чимось.

Учора телефонував мій друг, 
який живе взагалі на іншому краю 
світу. Він допомагає Україні й фі-
нансами, і комунікацією. Те, що він 
розповів, дало мені розуміння, що 
українцям треба трішки виправля-
тися. Бо якщо ми так себе поводи-
тимемо, ставлення світу до нас мо-
же змінитися не в кращий бік. Поки 
що всі дивляться на нас як на муж-
ню націю, яка чинить спротив, бо-
реться за правду.

От, наприклад, люди, які нас 
приймають… А ви розумієте, що не 
всі з них живуть у такому достатку 
й в таких умовах, як жили ви? Вони 
вас приймають тільки тому, що там, 
де ви жили набагато краще, тепер 
йде війна. І друг розповідає, як дех-
то крутить носом: «Не те дали їсти, я 
таке не їм…» Це дуже погано!

Я був у Луцьку в одній церкві, яка 
дуже активно служить біженцям. 
Вони такі обіди роблять, як у ресто-
рані. І люди групами заходять їсти, 
хто поїв — виходять. На столах сто-
ять деякі страви, які кожен може со-
бі покласти, наприклад, оселедець 
під шубою. Після попередньої гру-
пи стіл, звісно, прибирають, але мо-
же лишитися ще половина спільної 
страви. І дехто обурюється: «А чого 
це почате? Чи не можна замінити?» 

Друзі, ми повинні бути дуже 
вдячними! Просто дуже-дуже-дуже 
вдячними!

Із чим ще стикався. У перші дні 
ще не була так налагоджена еваку-
ація, як тепер. Були моменти, ко-
ли хтось телефонував, наприклад: 
«Сергію, чи не знаєш, де в Хмель-
ницькому можна заночувати?» — 
«Звісно, знаю!» Шукаю, запитую, 
мені кажуть: «З радістю приймаємо, 
але в нас усе зайнято, дамо номер, 
де ще є місце». Телефоную туди, ме-
ні передзвонюють… Це справжня 
праця йде. Через годину нарешті є 
відповідь, я скидаю контакти тим, 

Біженці: тест на порядність

Є така брехня — «християни 
ніколи нікому не відмовляють». 
Кістьми ляжуть, але всіх спасуть.

Але насправді так не працює. 
Не ми спасаємо, а Бог. Бо коли я 
вважаю, що можу і маю когось ря-
тувати, то щось пішло не так. Ми 
не рятуємо, ми можемо допомог-
ти, якщо інші потребують допомо-
ги.

Але я не про це. Я про слово 
«ні».

Я кажу: «Ні!», коли люди про-
сять зробити за них те, що вони 
можуть самі. Але не хочуть.

Я кажу: «Ні!», коли не маю сили 
допомогти. Бо з порожньої кишені 
нема що дати.

Я кажу: «Ні!», коли хтось хоче 
допомогти мені, а я не просила. 
Хоч навіть хочуть мені кращого. 
Але «Ні!», бо звідки їм знати, що 
для мене краще?

Я кажу: «Ні!» навіть на добрі 
речі, коли їх забагато. Бо все по-
трібно в міру.

Я кажу: «Ні!», коли людина пе-
реступає межі і хоче увійти в моє 
життя з брудним взуттям. А я таких 
не впускаю.

Я кажу: «Ні!» на багато речей, 
порад і пропозицій. Бо відчуваю, 
коли мені чогось забагато. 

І це нормально. Бо кожне «ні» 
чомусь одному — це «так» собі. 
Своєму серцю. Своєму здоров’ю. 
Своєму відпочинку, без якого на-
віть коні здихають. А я ж не кінь…

Навіть Бог не переступає межі 
людини і приймає кожне «ні». Хоч 
Йому я ніколи свідомо не відмов-
ляю. Перед Його пропозиціями 
неможливо встояти.

Чарівне слово не «будь ласка». 
Чарівне слово — «ні».

Як його сказати вголос і не 
вмерти від почуття провини?

Спитай себе: а чи це добре для 
мене?

Якщо ні — то «ні» і крапка.

Антонія Зоряна ШЕЛЕПИЛО

Чарівне слово «ні»



хто запитував. А вони чомусь не пе-
редзвонюють. Телефоную, мені ка-
жуть: «А вже не потрібно, ми вже 
знайшли!» Або навіть гірше — те-
лефонують із Хмельницька: «Де ва-
ші люди?» Там усі працюють на те, 
щоб вони мали де переночувати. 
А ці люди навіть не відчувають від-
повідальності закрити питання, за-
вчасно повідомити. Звичайно, на-
кладки трапляються, але принаймні 
це не має бути систематично. Адже 
врешті тим, хто приймає, буде про-
стіше наступного разу сказати: «У 
нас немає місця», ніж працювати 
намарно.

Тож допомагаймо один одному 
не розчаровуватися.

Була тут у Тернополі одна бабу-
ся… Як же вона мене дістала. Каю-
ся… Але завдяки їй я зрозумів, яки-
ми злими бувають літні люди. От 
як усе життя пройти — і бути такою 
злюкою, яка обманює на кожному 
кроці? Тернопіль є місцем тимча-
сового проживання біженців, тіль-
ки дехто тут зупиняється на постій-
но — здебільшого волонтери, які 
служать, шукають спонсорів, вно-
сять кошти. Наприклад, коли я жив 
у церкві, то постійно відчував відпо-
відальність, щоб чимось допомогти, 
знайти продукти — щоб через мене 
більше приходило, ніж на мене ви-

трачається. Ми говорили біженцям, 
що вони можуть перебувати тут до 
двох днів — і їхати далі. І ось ця ба-
буся… Запитую: «Хто ви, звідкіля? 
Де ваші діти?» — «Тут, у Тернопо-
лі» — «А чого ж вони вас не заби-
рають?» — «А вони місіонери, вони 
Христа проповідують!» — «Це до-
бре, але чому вони вас не забира-
ють?» — «А чому ти мене не заби-
раєш?» — «Я й не повинен вас заби-
рати. Дайте мені номер до ваших ді-
тей» — «Я загубила їхній номер». Я 
вже тримався, як міг, видно ж — об-
манює. І так протягом довгого часу. 
Скажу, як є. Я ж пастор, я хочу допо-
магати людям. Але тоді я відчув, що 
просто злий на неї. Вас годують, да-
ють нічліг, рятують… Чого ви бреше-
те тим, хто вам робить добро?

Не хочу сказати, що всі такі. Але 
досить багато подібних відгуків чую 
і з України, і з Європи. Не будьмо не-
вдячними! Краще більше подяки, 
ніж менше. Щоб людина, яка нас 
приймає, не знемогла. Спочатку всі 
допомагають на ентузіазмі — жерт-
вують коштами, майном, часом. Але 
коли люди стикаються зі зневагою, 
їхні сили слабнуть.

Одні біженці попросили завез-
ти їх до магазину для покупок. Гос-
подарі відвезли, а ті купують на їхніх 
очах iPhone 11 для сина… Це неро-

зумно. Потерпіть. Подумайте, як це 
виглядає.

Не будьмо лінивими. На кожно-
му місці, де ви перебуваєте, можна 
чимось допомагати. Коли ми допо-
магаємо, то показуємо, що ми чес-
ні люди, що ми вдячні. Допоможіть 
накрити на стіл, прибрати зі столу, 
помити посуд — ви не в готелі. Ніхто 
не зобов’язаний вас обслуговувати.

Дуже вас прошу, поводьмося 
так, щоб за Україну не було сором-
но. Бо навіть ложка дьогтю може 
все зіпсувати.

Моя дружина з дочкою в Німеч-
чині, також дружина мого брата та 
моя сестра. Вони всі четверо неда-
леко один від одного живуть. І ось 
що вони придумали — вирішили на-
пекти всіляких макаронсів, тортиків 
(адже всі українки — талановиті гос-
подині) і, отримавши дозвіл, біля 
якогось магазину стали все це про-
давати. Вони не хотіли сидіти на міс-
ці. Німеччина допомагає, але дуже 
важливо й самим щось робити. Зго-
дом вони познайомилися з німець-
кими жінками, які їх запримітили й 
запросили у своє кафе. Навіть зро-
били для них спеціальну афішу-ре-
кламу. Думаю, це дуже важливо, що 
німці бачать відповідальність укра-
їнців. І купуючи солодощі, таким чи-
ном допомагають Україні.



Коли ми з друзями стали допо-
магати бездомним та малозабезпе-
ченим лучанам, то всі були сповне-
ні ентузіазму... Але, як потім вияви-
лося, мотивація в усіх була різною. 
Хтось чекав якоїсь віддачі, ну, хоча 
б вдячності. Хтось мав за мету зро-
бити «клієнтів» благодійних обідів 
прихожанами своєї церкви, спасти 
душі. Хтось — допомогти піднятися 
з соціального дна...

Щодо мене, то мій мотив від по-
чатку — просто робити добро. Не те, 
що я такий уже альтруїст, скоріше 
навпаки — егоїст. Просто, коли ро-
биш добро — тобі самому від того 
добре! Не скажу, що всі інші мотиви 
— неправильні, але це, мабуть, єди-
ний, який не приведе зрештою до 
розчарування. 

Дехто з моїх друзів покинув бла-
годійність, коли почув перші грубі 
слова від тих, кому допомагав. Дех-
то — коли через довгий проміжок 
часу не побачив бажаного результа-
ту. Дехто — після того, як брав людей 
до себе додому, знаходив їм роботу 
й житло, а натомість отримував купу 
проблем від тих, за кого поручився.

Але невдячність — далеко не 
найгірше, що може з вами трапити-
ся. Якщо взялися допомагати без-
притульним, більшість із яких мен-
тально деградовані, залежні від ал-
коголю й наркотиків, то будьте го-
товими, що вас можуть обманути, 
обматюкати, обікрасти. Те, що ви 
робите у вільний час за власний 
кошт із доброї волі — сприймати-

муть як належне, ніби ви їм чимось 
зобов’язані. А потім (це найцікаві-
ше) поза спиною розповідатимуть, 
що ви служите з вигоди, заробляю-
чи статки на благодійності. Така ре-
альність... 

Ці роздуми я написав ще 2019 
року, їх тоді спровокував один ви-
падок. На одному з ринків Луцька 
сім’я підприємців допомагала пен-
сіонерам — раз на тиждень за влас-
ний кошт купувала й роздавала хліб. 
Та одного разу сталася невелика за-
тримка, і вони не змогли доставити 
хліб вчасно. Знали б ви, що чоловіку 
й жінці довелося вислухати від тих, 
кого вони вже тривалий час так без-
корисливо підтримували! Потім по-
дружжя зізналося, що в них була ве-
лика спокуса припинити свою бла-
годійну діяльність…

Сьогодні ці думки мені згадалися 
трохи в іншому контексті. Ще з 2014 
року, а особливо тепер виконується 
величезна благодійна робота, спря-
мована на допомогу вимушеним 
переселенцям, які тікають від війни. 
Це зовсім інша категорія людей, та 
все одно це — люди. А люди бува-
ють дуже різні — різного рівня ви-
хованості, культурності, освіченості. 
На жаль, не всі з них бувають еле-
ментарно вдячними. Іноді це мож-
на пояснити стресовим станом, 
який може виявлятися непередба-
чуваним чином.

Та хоч як не було б, це все не мо-
же не впливати й на тих, хто слу-
жить. Бо вони теж люди — люди, 

які жертвують комфортом (своїм 
і своїх близьких), фінансами, при-
кладають своє серце й багато ста-
рань, іноді недосипають, ризику-
ють здоров’ям, щоб допомогти по-
страждалим. А у відповідь можуть 
бачити невдоволення, докори, зло-
вживання…

Тому дуже хочеться підбадьори-
ти тих, хто робить добро. Звісно, са-
ме по собі бажання отримати хоч 
якусь віддачу цілком природне. Але 
ми як християни пам’ятаємо, що го-
ловна наша нагорода — не від лю-
дей, а від Бога. І не тільки у вічнос-
ті, а навіть ще на землі: «Хліб свій 
пускай по воді, бо по багатьох днях 
знов знайдеш його» (Екл.11:1).

Як говорила Матір Тереза: «Лю-
ди бувають нерозумними, нелогіч-
ними та егоїстичними. І все ж люби 
їх! Коли ти чинитимеш добро, то лю-
ди будуть звинувачувати тебе в за-
таєній особистій користі й самолюб-
стві. І все ж виявляй доброту! Якщо 
ти чесний і відвертий, то люди бу-
дуть обманювати тебе. І все ж будь 
чесним і відвертим! Люди потребу-
ють допомоги, але вони згодом до-
рікатимуть тобі за неї. І все ж допо-
магай людям! Добро, яке ти зробив 
сьогодні, люди забудуть завтра. І 
все ж твори добро! Зрештою, ти сам 
переконаєшся, що все це — між то-
бою та Богом, і ніколи не було між 
тобою й ними!»

Все буде агапе!

Дмитро ДОВБУШ

Про це говорімо, один одному 
про це нагадуймо. Не втомлюймося 
бути порядними людьми. Я думаю, 
що все буде добре, і ми в усіх кра-
їнах демонструватимемо свою щи-
рість і вдячність.

Хочу також звернутися до во-
лонтерів, до всіх, хто допомагає бі-
женцям. Я дуже вам вдячний. Ще 
раз і ще раз дякую! Робіть це до-
бро від щирого серця й вірте, що 
Бог вам віддасть. Що ми сіємо, те 

обов’язково будемо жати. Навіть 
якщо зустрічаєтеся з людською не-
вдячністю, пам’ятайте: головне, що 
Бог бачить те, що ви робите, те, як 
ви стараєтеся.

Буквально вчора спілкувався з 
чоловіком, який у своєму закладі 
щодня годує 150 солдатів. Безко-
штовно. Уже тривалий час. Кажу: 
«Як ти так можеш?!» Відповідає: 
«Прийде час — будемо заробляти. 
Тепер треба рятувати тих, хто рятує 

нас!» Він із такою любов’ю про це 
розповідав, що ті хлопці скоро по-
їдуть на схід, що хтось із них мо-
же загинути. Він так хоче, щоб во-
ни відчували, що мирні жителі дуже 
цінують ними.

Тож не втомлюймося робити до-
бро. Не розчаровуймося. Бо є бага-
то й тих, які дуже вдячні й не забу-
вають, що ви зробили для них.

Сергій ДЕМИДОВИЧ

Про мотивацію
в благодійній діяльності



Вимушена була це зробити — 
прийняти надто непросте, однак 
виважене рішення про евакуацію. 
Моя п’ятикласниця виявилася наба-
гато сильнішою, аніж навіть я могла 
уявити, але таки досить слабкою, 
щоб не реагувати на реалії війни.

Збиралися поспіхом, наче в на-
півсні. Не встигла навіть обійня-
ти батьків, полити напіврозкриті 
орхідеї на вікні та сповістити дру-
зів. І з кожним кілометром, з кож-
ним блокпостом у напрямку кордо-
ну серце невмолимо розсотувалося 
на безліч живих капілярів, кожен із 
яких міцно вростав у ту саму дорогу, 
що стала дорогою життя для сотень 
тисяч українських дітей.

Можливо, мені згодом дістане 
сили описати цей шлях, назвати іме-
на й факти, коментувати або нарешті 
дати волю почуттям.  А зараз просто 
хочеться мовчати... Мовчати довго й 
голосно... Надривно й невідступно... 
Так, як голосять над Житомирщиною 
тривожні сирени та гримлять вибухи 
ракетних снарядів... Так, щоб луна 
того мовчання розбудила врешті сві-
тову німоту... Зірвала покрив інших 
мовчань... Бо діти не мають обирати 
дім або життя.

Добраніч, світе! Якщо ти ще зря-
чий, подивися на кордони, де по-
ляки загортають у ковдри й носять 
в теплі буси наших напівпритомних 
малят. Я знаю про що пишу...

8 березня 2022

Друга година морозної, березне-
вої ночі. Паспортний контроль про-
йдено. Позаду вісім нескінченних 
годин небезпечного пішого перехо-
ду «Устилуг – Зосин». Нам пощасти-
ло. Багато хто стояв по 12-16 годин, 
обвішаний малюками й багажем.

Малим найтяжче, вони засина-
ють на ходу. Ледь тримаємося на 
ногах від втоми, ступні вже не від-
чуваються, у голові тенькають тисячі 
молоточків, свідомість на межі по-
тьмарення й ступору. 

Доїжджаємо до пункту в Горо-
дло. Там волонтери записують пас-
портні дані й проводять до кухні з 
гарячим харчуванням та спального 

місця. Насправді, людині для щас-
тя потрібно зовсім небагато: парую-
чий суп, каремат і плед — ми пере-
віряли!

І так тепло від того, коли вдалині 
від рідного краю погляд натикаєть-
ся на дитячі малюнки, якими скрізь 
прикрашені стіни польської школи, 
відданої під хостел: «Серцем із ва-
ми», «Тримайтеся», «Україна пере-
може!» Отак і засинаєш, тихо згор-
нувшись на підлозі серед сотень го-
лосів, поглядів, доль...

Переможе, неодмінно перемо-
же, діти. Наша країна — красива та 
сильна, така як і її люди по обидві 
сторони кордону!

11 березня 2022

Будапешт-Нюгаті. Одна з про-
міжних станцій нашої кількаденної 
подорожі наземним транспортом. 
Позаду кордони Чехії, Словаччини, 
Австрії. Елішка дорослішає на очах 
— не скаржиться, не вимагає щось 
купити, не ниє, не смикає без діла. 
Терпляче тягне пузатого рюкзака й 
мене на вулицю, подалі від вокзаль-
них курців.

— Ма', а ми тепер прибульці? — 
обережно питає вона, намагаючись 
оминути слово «біженці».

— Та якось так, — озиваюся я.
— Ага, це значить майже інопла-

нетяни! — міркує вона, роззираю-
чись навсібіч. 

Мені хочеться розказати про них 
більше — незнайомих, далеких, із 
незрозумілою мовою, інакшою куль-
турою та ментальністю, але серцями 
навстіж відкритими для наших дітей 
у своїх оселях, школах, лікарнях. Ді-
тей, яким злою волею сусідньої дер-
жави, озброєної до зубів, що зухва-
ло погрожує ядерною кнопкою, су-
дилося стати дітьми вій ни.

Так, Доро, ти все правильно на-
писала! Це — саме війна, ніякий не 
конфлікт, не сутичка. У тому числі з 
кожною дитиною, у якої російські 
орки викрали безпечний дім, спо-
кійний сон, шкільних друзів, улю-
блені ігри та аромат маминих сма-

Щоденник біженців

Поки ми ведемо цю 
ду же інтелектуальну ди-
с кусію на тему: «Хто є 
хто», підходить пані й де-
лікатно так цікавиться: 

—You speak Еnglish? 
Соромно зізнатися, 

але в моїй голові після 
четвертого кордону пра-
ведний мікс польської, 
німецької, української й 
лише дрібка англійської... Зосере-
дившись, видаю максимум: 

—We are from Ukraine. 
На що пані спокійнісінько, на чи-

сто франківському діалекті видає:
— Та йой! Виділа, що ви є з Украї-

ни, може якої допомоги треба?
13 березня 2022

коликів вранці на кухні... Так, Доро, 
це — війна передусім із ними. З ти-
сячами беззахисних пташат, хто ви-
мушено покинув рідне гніздо. Так, 
Доро, це — війна також із тими ді-
тьми, хто тижнями не може залиши-
ти остогидлий жаский підвал. Бага-
тьом навіть туди не добігти, а іншим 



вже ніколи не повернутися звідти.
Дивний, ти, Отче що втаїв це від 

мудрих і розумних, та відкрив ді-
тям... Я вкотре настирно й невід-
ступно запитую в себе, у Тебе, у 
сильних та слабких світу цього: «До-
ки дивитися й слухати?!»

Дякую, Доро... Hvala ti Dora...
На фото: одна із записок, напи-

сана Елішці ровесниками в країні 
тимчасового захисту.

23 березня 2022

Коли отримуєш такі повідомлен-
ня від власної дитини (див. скрін-
шот) — спочатку знерухомлюєшся 
і стискаєшся в одну пульсуючу гаря-
чу точку, тоді згадуєш усі молитви на 
світі, а потім встаєш, видихаєш — і 
стаєш сивою на століття навспак.

І не важливо скільки тобі років — 
ви тепер із бабусею ровесниці. Во-
на вижила під час війни й допомо-
гла вижити іншим. Ти — її нащадок, 
її кровиночка, у тобі ДНК сильного, 
життєздатного, волелюбного й гор-
дого народу. Двох народів — Поль-
щі та України. Тих, що вміли моли-
тися, плакати, захищати, боротися й 
залишатися людьми.  Закушуєш вус-
та, натискаєш раціональну кнопку, 

Бучі... А потім учителька попросила 
позначити Україну на карті світу — 
от я й зробила це. По чесному. Я по-

— Що ти малюєш, Ма-
ріє?

— Це — паска, господжа 
Яна!

— А ти, Елішко?
— Великі та маленькі 

душі людей і Україну!
Хвилина тиші. Миттє-

вість, яка зробила мій день. 
Де б ти не був, у яку б фор-
тецю не ув’язнило тебе 

йдеш і робиш, пишеш, говориш по-
трібне.

28 березня 2022

— Еліш, ти тут, здається, щось на-
плутала! 

— Ні, мам! Розкажу тобі, як це 
було. Мене на географії запитали 
звідки я, а я відповіла, що з України. 
А тоді розказала, як у нас у Новогра-
ді мої однокласники вчаться під си-
рени, як ми ховалися від вибухів у 
ванній кімнаті на карематі з Ельфою 
(її кицька), про ракети по Коросте-
ню й Житомиру, про Дарину, що му-
сила їхати в Нідерланди з мамою й 
сестричкою, про дітей під обстріла-
ми в Маріуполі, Харкові, Чернігові, 

хочу, щоб на моїх документах бу-
ло «українське» фото!

Оскільки всі вишиванки зали-
шилися вдома, а в дорогу наспіх 
збиралося лише необхідне, вирі-
шили питання за допомогою на-
ціональної колористики. Отак і 
йшли вуличками міста, а услід 
нам оберталися городяни. Во-
ни усміхалися й віталися хорват-
ською, а ми відповідали їм укра-
їнською. І наші вітання говорили 

про одне — людяність, взаємопова-
гу, прагнення до свободи та миру... 
Те, що надто важливе для кожного, 
кому в житті випала відповідальна 
та непроста доля бути людиною.

Мирного квітня, світе, тобі й тво-
їм дітям! Якщо ти здатний почути, 
ми просимо тебе зберегти дітей на-
шого краю! Ми з України...

31 березня 2022

Відклала справи, важливі пере-
писки, визирнула на вулицю, де що-
йно припинився густий, затяжний 
дощ. Дві дівчинки, українська й хор-
ватська, старанно розмальовують 
стіни біля дому. 

життя, якими б дорогами не йшли 
твої ноги — є те, що назавжди зали-
шиться з тобою, в тобі...

7 квітня 2022карала росію. Дивись, прав-
да гарно?!

P. S. До речі, десь там, де 
Папуа-Нова Гвінея, Елішка 
таки помістила підступну ро-
сію, завбачливо відтягнувши 
її подалі від потенційних су-
сідів. А щоб довіку не корті-
ло просторікати вголос «мо-
жем повторить».

30 березня 2022

Перед візитом у поліцію неве-
личкого провінційного містечка в 
Хорватії нам потрібно було зроби-
ти фото на тимчасові документи. То-
ді Евеліна вперше твердо заявила — 

Учора моя дочка-підліток так і не 
змогла представити на уроці інфор-
матики презентацію на тему «Кра-
їна, де я живу», до якої готувалася 
кілька вечорів. Усе почалося майже 
святково: гімн, прапор, представ-
лення мапи та оповідь про етнічні 
групи, але за кілька хвилин їй дове-
лося вийти з класу... 

Виручив учитель історії, родина 
якого пережила війну, коли він був 
дитиною приблизно її віку. Він знай-
шов потрібні слова, знайшов спо-
сіб заспокоїти. Отак і стояли вони в 
шкільному коридорі, дві людини — 
мала українка й поважний хорват, 
поєднані чимось спільним. Тим, що 
навряд чи доступно іншим.

«Не плач! Сталося воскресіння!» 
У такому контексті звучать євангель-
ські слова з банеру на фасаді като-
лицької гімназії м. Пожега, Хорватія.

14 квітня 2022

Здрастуй, мій особистий 41-й... 
Ніколи не здогадувалася, що стріну 
тебе саме так, що проходитиму на-
спіх тренінги з методик психологіч-
ної реабілітації та складатиму аптеч-
ку — але на цей раз для дітей, що 
виїхали з різних регіонів країни, ря-
туючись від окупації та ракетних об-
стрілів знахабнілої орчанської зграї. 

Ти дав почути мені ту саму пісню 



сходження, виконану в горах Славо-
нії чотирма десятками дзвінких ди-
тячих голосів та голосочків! Правда, 
на цей раз звучала вона подібно до 
гімну нашої зраненої, але нескоре-
ної України. Хоча саме тим рідніша 
та ближча була.

17 квітня 2022

Значить так, прибігає юне ство-
ріння зі школи. У збудженому на-
строї гепається на стільчик, трагіч-
но обхопивши гарячу русяву голову 
обома долонями:

— Я сердита! Я люта, я дуже лю-
та! Уявляєш? Мені в класі дали за-
вдання, а там... Там було це слово... 

— Та май совість, кажи вже! — 
уривається мені терпець, бо вра-
ження, що в роздруківки помістили 
щось ледве не штибу «обсценної» 
лексики. 

— росія, ма'! І ще... Я відмовила-
ся виконувати вправу. Сказала, що 
там груба граматична помилка. Бо 
таке пишеться з малої літери.

На мить впадаю у ступор. Подум-
ки прасую лляну сорочку для візиту 
до школи: синоптики обіцяли на за-
втра спеку. Але на тому розмова не 
скінчається, бо жага справедливості 
— то, виявляється, генетичне.

— Потім я затребувала маркер і 
замалювала це слово. 

— А вчителька?! — приречено 
лепечу я.

— А вчителька взяла другий мар-
кер — і ми замальовували разом. І 
нам було добре! 

P. S. Дорогі хорватські вчителі, 
спасибі, що ви не сердитеся за зіпсу-
ті методички й що вам нічого не тре-
ба пояснювати!

20 травня 2022

Яна ДЕМЧУК

Рівненщина допомагає Чернігівщині відбудовуватися

Зокрема, молодь церков Рокитнівського та Сарненського району від-
правилася на Чернігівщину відбудовувати зруйновану інфраструктуру у 
населені пункти, які понад місяць знаходились в окупації. Більшість будин-
ків поруйновано.

Потужна команда волонтерів (75 чоловік) з церков Рокитнівщини та 
Сарненщини (сіл Карпилівка, Познань, Березове, Глинне, Дубне, Боро-
ве, Ясногірка, Вири, Чудель, Остки) працювала впродовж тижня з 23 по 28 
травня на відбудові зруйнованих війною населених пунктів.

Для здійснення проекту церквами згаданих сіл було зібрано та заванта-
жено фуру пиломатеріалів, а також 4 буси інших будівельних матеріалів та 
продуктів харчування. Одним з організаторів та учасником акції став єпис-
коп Володимир Бричка.



* * *
Слава Ісусу Христу! Нині така на-

вала одкровень серед святих! Захо-
плююся! Ось одне — найактуальні-
ше та найпопулярніше. Виявляєть-
ся влада, ну, та сама, яка віруючих 
вбиває й знищує Україну, вона вико-
нує Божу волю. Ну, і все, що виро-
бляє влада, виробляє вона за дору-
ченням Бога й на славу Його.

І ось я відчуваю: каятися тре-
ба. Мені треба каятися. Відчувати-
то відчуваю, а от як покаятися? Тут 
з’являються думки. А де думки, там, 
брате мій, не уникнути сумніву. А 
там, де сумніви, там і гріх. Ось тому 
я і хочу вас запитати, благословенні 
друзі мої та інші богослови-фарисеї.

Справа он як обернулася. Я пові-
рив, що все, що влада виробляє, це 
і є справа самого Бога. І вся слава 
тільки Йому! 

І от уявіть собі. Молюся: «Госпо-
ди! Ти великий, славний, справед-
ливий, святий та добрий! Ти все чи-
ниш на благо наше й на славу Свою. 
І ніхто нічого не може вчинити всу-
переч Тобі. І оскільки все, що Ти чи-
ниш, додає нам щастя, ми повинні 
завжди й за все Тобі дякувати. Дя-
кую Тобі за таку військову міць, яку 
Ти звалив на Україну. Як же фай-
но високоточні ракети, кинуті Тво-
єю рукою, потрапляють у лікарні, у 
школи, у житлові будинки. Як це ве-
лично, як це неймовірно приємно, 
що під бомби потрапляють навіть 
діти! Скільки захоплення виклика-
ло повідомлення нашого генерала, 
що Ти вже понад 30 000 військових в 

Україні вивів із ладу. Половину — на 
повну смерть, а половину — на по-
ловину смерті, піддавши їх болісно-
му стражданню, поранив — гуман-
но, чоловіколюбно. Скільки радості 
додає ангельському світові така свя-
та робота зі знищення України! Весь 
християнський світ підносить Тобі 
невпинну хвалу й славу! Яке захо-
плення споглядати стертий із лиця 
землі Маріуполь, перетворений на 
руїни Харків, Львів, що горить, па-
лаючий Київ і ще безліч міст і сіл, у 
яких Ти явив славу Свою! Господи, я 
захоплююся Твоєю міццю! Я дякую 
Тобі за незліченні страждання мате-
рів, за горе осиротілих дітей! Я дя-
кую Тобі за мільйони українців, які 
бігають тепер по всій Європі та по 
всьому світі, шукаючи для себе да-
ху, хліба, ліків та безпеки!»

Ще тріпалася моя душечка в 
спробах хвалити Бога за танки, за гі-
перзвукові ракети, за кораблі мор-
ські, які можуть стріляти точно в по-
логовий будинок або в школу, про-
те десь у середині засвербіло й 
затьмарилося. Радість згасла й ви-
никло збентеження. Неначе Господь 
взяв мене за чуб і голову мою, бла-
гоговійно до підлоги нахилену, під-
няв, очі мої, благочестиво прикриті 
в молитві, розплющив — і я побачив 
у Його святих очах гнів.

Замовк я. Страхом сповнився. 
Онімів буквально. Сильно замис-
лився. Однак боюся Господу щось 
сказати. Ось вирішив вас спитати. 
Як же бути? Якщо всю цю кровопро-
литну бійню Господь затіяв і чинить, 

тоді, звичайно, треба Йому дякува-
ти й славити Його. Але раптом не 
Він? Поясніть, святі отці, роз’ясніть 
ради всього святого!

27 березня 2022 року

* * *
Напередодні слухав учителів лю-

бові. Багато тепер болю та страж-
дань. Захотілося випити благодаті. 
Радістю наповнитися захотілося. Ну, 
ось, будь ласка. Їх, учителів любові, 
виявляється — хоч греблю гати. Роз-
повідають про любов Божу. Впевне-
но. Дуже переконливо. Відчуваю, 
що самі не люблять. Просто профе-
сія така.

Про благодать Божу дуже бар-
висто й переконливо розповіда-
ють. Підносять прощення — таку 
небесну чесноту. За приклад наво-
дять Христа, що вмирає на хресті. 
Заклик любити так, як любить Хрис-
тос, прощати так, як прощає Хрис-
тос, діє миттєво та безперечно. Чую 
всією душею та серцем, що ні про-
щати не вміють, ні благодаті Божої 
не знають. Просто професія така. 
Проте майже переконали. Любити 
— це краще, ніж вбивати! Ну, як ка-
зав наш начальник, свобода — кра-
ще, ніж несвобода.

І виникли яскраві картини бла-
годаті та любові! Ось Харків — бу-
ло гарне місто. Ось українець, що 
разом із сім’єю горить від бомби, 
яка зруйнувала його будинок, бла-
гословляє російського воїна за та-
кий подарунок. Він прощає йому й 
дякує Богові за таку радісну смерть. 
А ось ще: у підвалі будинку, облад-
наному під бомбосховище, розчав-
лено жінок, старих, дітей. Обвалив-
ся їхній будинок, розбитий потуж-
ною ракетою, пущеною братом із 
Росії. На ракеті написано: «З брат-

Нотатки 
російського 

пастора

Пастор Юрій СІПКО (голова РСЄХБ в 2002-2010 рр., віце-президент ВБА 
в 2005-2010 рр.) — один із небагатьох російських християн, який безапе-
ляційно засуджує військову агресію Росії. Його публічні дописи, з поміт-
ною часткою сарказму, викликають багато емоцій — вдячність українців 
та осуд росіян. Деякі з них до вашої уваги.



ньою любов’ю»! І люди похилого ві-
ку, вмираючи, із усмішкою на вус-
тах дякують Богові за такі милості, 
за служіння любові, яке здійснюють 
російські брати.

Я теж сповнився захоплення. По-
каявся за своє ремствування. Про-
бач, Господи, що я піддався на са-
танинську спокусу, і замість радості 
від загибелі тисяч невинних людей 
в Україні, дозволив собі думку про 
братню ніжну жорстокість визволи-
телів, які напали на Україну — і лю-
бов охолола, і про прощення забув. 
І не підніс подяку за таке небачене 
благословення, яке у вигляді тан-
ків та бомб, ракет та смертоносного 
вогню звалилося на голови україн-
ців. Прости, Господи. Вибачте, росія-
ни. Я допустив у свою душу гріховну 
думку, що ви — варвари з XIV ст. Ви 
вбиваєте жінок та дітей. Ви спалює-
те їхнє житло. І я, грішник великий, 
допустив гріховну думку, що ви ко-
їте зло, а насправді в смертоносно-
му вогні ви принесли любов! Дяку-
ємо за такий нищівний урок любо-
ві. Я обіцяю: учитимуся прощати це 
пекельне зло. Учитимуся дякувати 
за незліченні страждання, за смерть 
дітей. Учитимуся любити вас усім 
серцем. Господи! Допоможи!

У розпачі я опустив покаянну го-
лову — і вона уперлася в Біблію. І в 
очі мої, сльозами зрошені, вкарбу-
валися слова пророка Божого: «Але 
я сказав: Гину, гину, ой горе мені: 
Грабіжники граблять, і грабуючи, 
граблять грабіжно!» (Iс.24:16).

13 квітня 2022 року

* * *
Напередодні думав. Біблію чи-

тав. Молився. Нам, святим, не ли-
чить вести політичні дебати. Тим 
більше, обговорювати військові дії. 
Не наша тема. Ми покликані бути 
святими. Говорити про святе. Дума-
ти свято. Тому я в Біблію поринув. 
Святе Писання мою грішну душу 
освячує. І я стаю кращим, святішим.

А тут — бац! Читаю: війна. Ізра-
їль іде додому. Земля, звичайно, за-
йнята. Але Бог із нами — перемога 
забезпечена. Єрихон упав. Без жод-
ного пострілу. Ну, а маленький Гай, 
селище таке невеличке, там і наро-
ду мало, хто там битиметься з нами, 
візьмемо його двома батальйона-
ми. Пішли. Полягли на полі бою. «І 

пішли туди з народу коло трьох ти-
сяч люду, та вони повтікали перед 
гайськими людьми. І гайські люди 
повибивали з них коло тридцяти й 
шести чоловіка, та й гнали їх з-перед 
брами аж до Шеварім, і розбили їх 
на узбіччі гори. І охляло серце наро-
ду, та й стало як вода» (Нав.7:4-5). 
Ось тобі й на! Спорядили ще кіль-
ка батальйонів. І вони полягли! На-
вин — у паніку. Став Господу претен-
зії пред’являти: «Чому?» А Господь 
каже: «Мародерствуєте. Грабуєте. 
Ґвалтуєте! Брешете. Я таке не благо-
словляю».

Уявляєте! Бог Своєму народові 
забезпечив поразку! За брехню та 
мародерство, за невиконання Його 
Закону! Сиджу тепер. Скубаю голів-
ку. Ми Божі Закони давно осміяли! 
Ми Його заповіді перевернули та 
викинули. Ми брешемо, як дихає-
мо. Ми крадемо — і гордимося. Жах 
обійняв мене.

І думка з’явилася. Маленька 
Україна. Стоїть. Захищається. Сміли-
во. Відчайдушно захищається. Вели-
ка Росія б’є невелику Україну. З моря 
б’є. З неба б’є. Із землі б’є. Нічого не 
виходить. Стоїть Україна. Величезна 
Росія не може перемогти маленьку 
Україну. Щось тут не так. Вгризаюсь 
у Біблію. До Бога звертаюсь: «У чо-
му справа? Відкрий секрет?» Рап-
том — ось і відповідь. Неправедні 
задуми породили неправедні спра-
ви. Брехня вразила уми російської 
влади, і, обдуривши себе, пішли ві-
йною на Україну. Сотворили зло. І 
сам Бог заступився за Україну.

Так! Значить, нічого не світить 
нашим в Україні? Як не світить? Сві-
тить. Ще як світить! Ганьба. Пораз-
ка. Сором вселенський. Відпові-
дальність за руйнування світить. За 

всіх убієнних доведеться відповіда-
ти. І перед світом, і перед Небом. 
Ось тут я зовсім зажурився. Якщо 
Господь бачить гидоту затіяної опе-
рації, знає правду й захищає слабку 
Україну, то погані наші справи.

«То що нам робити, Господи?» — 
«Каятися треба» — «Як каятися? Що 
це значить?» — «А те й значить, що 
треба відкинути брехню. Відкинути 
насильство. Засудити свій наклеп. 
Засудити пограбування. Учетверо 
повернути вартість усього вкраде-
ного та зруйнованого. І вибачити-
ся перед народом України. І перед 
усім світом вибачитися. Потім Я по-
дивлюся, що робити з вами: «Коли 
не покаєтеся, то загинете всі так!» 
(Лк.13:3).

27 квітня 2022 року

* * *
У спілкуванні святих був. Запо-

відь святу творили на зібранні. Бла-
годать була. Святий Дух був. Я на-
віть розімлів. Очі прикрив. Добре 
зробилося. І раптом! Дух Святий ка-
же: «Помолись за Україну». Я аж 
здригнувся. За кого молитися? Як 
молитися? 

А довкола, брате ти мій, народ 
суворий. Усі росіяни. Патріоти. У них 
головний — президент та його по-
тужна команда ошуканців. Тут Укра-
їну належить ненавидіти й бажати 
їй смерті. Бо там бандерівці та на-
ціоналісти. Тож туди пішли наші хі-
рурги. Там вони роблять операцію з 
очищення України від українців. Та-
ке бачення навіюється нашому на-
родові з ранку до вечора. І ось тепер 
я маю молитися за Україну!

«Господи!» — простогнав я. І за-
тих. Душу скрутило в грудку. «Чого 
ти злякався, — мені Господь каже. 



— Помолися за дітей. Ти знаєш, скіль-
ки дітей убито вашими хірургами?» Я 
завмер. Звідки мені знати. «От і помо-
лися за всіх. За убієнних помолися. За 
поранених помолися. Помолися за си-
ріт, батьків яких убили ваші хірурги. 
Помолися за дітей, у яких тепер немає 
дитячого садка. Немає лікарні. Немає 
школи. Немає дому. Немає одягу. Не-
має хліба. Немає молока. Немає ігра-
шок. Немає тата. Немає мами. Вони — 
біженці. Ваші визволителі звільнили їх 
від усього й вигнали. Помолися, щоб їх 
не ображали в чужій країні. Помолися 
за батьків, чиїх дітей убили. Вони те-
пер у страшному горі. У них ваші хірур-
ги забрали все. Абсолютно все. Уявля-
єш, як їм важко?»

Я зітхнув. Хотів сказати, що уявляю, 
проте зрозумів, що не уявляю. Ну, ще 
одного, двох, у крайньому разі деся-
ток можу уявити. Бездомних я зустрі-
чаю частенько навіть у ситій Москві. 
Але ж тисячі? «Ні, брате, — торкнув 
мене Дух Святий, — не тисячі, міль-
йони! П’ять мільйонів переселенців 
— можеш уявити? Помолися за них. 
Їх усього позбавили та зробили біжен-
цями ваші хірурги, які зруйнували їх-
ні будинки, школи, лікарні, зруйнува-
ли їхні міста. У них тепер нічого не-
має. Навіть взуття та одягу немає. Не-
має грошей. Немає хліба. Немає води. 
Немає ліків. Їх від цього звільнили ва-
ші визволителі».

Я чую, що свідомість втрачаю. Про-
сто глухну, сліпну й перетворююся на 
біль. Господь каже: «Молися. Силь-
но молися. «Сповістіть між народами: 
Царює Господь! Він вселенну зміцнив, 
щоб не захиталась, Він буде судити 
людей справедливо!» (Пс.95:10). Те-
пер настав час, Я заступаюся за страж-
денний народ України. Я судитиму хі-
рургів. Я судитиму їхніх начальників. Я 
судитиму всіх співучасників цієї страш-
ної лютої людиноненависницької опе-
рації».

Господь погладив мене по голо-
ві. Витер сльози. Обійняв: «Не плач! 
Адже ця катастрофа потрібна, щоб ви 
всі побачили: хто чим цінує. Хто кому 
вірить. Хто що любить. Хто кому слу-
жить. Хто чого вартий. «Бо час уже суд 
розпочати від Божого дому; а коли він 
почнеться перше з нас, то який кінець 
тих, хто противиться Божій Євангелії?» 
(1Петр.4:17).
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Наша Україна вже давно, особливо активно в останні місяці, звіль-
няється з-під залишків 70-літнього радянського ярма.

Виявляється, справжня свобода — це, у першу чергу, зміна світо-
сприйняття. Основна ціль Бога — не змінити все навколо нас, не по-
містити в утопічний Сіон, де не буде жодного впливу зла, за версією 
Джона Олександра Доуї, але змінити нас всередині.

Д. О. Доуї (1847-1907) — проповідник і громадський діяч Австралії 
та США. На піку свого служіння в 1901 році заснував місто Сіон у штаті 
Іллінойс, США, де не мало бути зла та гріха, а відповідно й потреби в 
поліції, пожежних та інших службах правопорядку.

До десяти тисяч людей повірили в цю ідею — і дуже швидко збу-
дували місто. Але утопічна ідея Доуї закінчилася провалом — незаба-
ром у місті почалися крадіжки, пожежі, вбивства, бо гріховна приро-
да дала про себе знати вже в наступному поколінні. Тому він змуше-
ний був запросити до міста всі служби правопорядку.

Виявляється, мета Бога — не лише вивести нас із Єгипту (Радян-
ського Союзу), але, перш за все, забрати Єгипет (радянщину) із на-
шої душі.

Попри те, що ми живемо в нестерпних, важких умовах, створених 
східним сусідом (які, до речі, не можуть бути виправданням агресору,  
нібито його напад є «Божим мечем покарання України за зраду хрис-
тиянських цінностей»), іноді вони допомагають нам досягти мети. 
Пророку Йоні перебування в череві кита допомогло перевірити влас-
ні мотиви. Трьом єврейським хлопцям палаюча вогненна піч була по-
трібна, щоб дізнатися справжню ціну своєї віри й показати її іншим.

Багато українських письменників написали свої шедеври не за-
вдяки сприятливим умовам, а всупереч незручним. Тарас Шевченко 
навіть не мав паперу, щоб записати свої вірші, але став душею україн-
ського народу та основоположником української літературної мови.

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, виступаючи перед 
Верховною Радою України, зауважив: «Це найкращий час України, 
епічний розділ у вашій національній історії. Ваші діти та онуки ска-
жуть, що українці навчили світ тому, що груба сила агресора нічого 
не вартує проти моральної сили народу, який вирішив бути вільним».

І я з ним згоден. Ця неймовірно висока ціна платиться за свободу 
всіх майбутніх поколінь, які вічно з вдячністю у серцях та слізьми на 
очах пам’ятатимуть весну 2022 року та подвиг загиблих героїв.

Богдан ГАЛЮК

Справжня свобода



Як писав Генріх Гейне: «Війна жах-
лива, та все ж вона відкриває духо-
вну велич людини, яка кидає ви-
клик своєму найстрашнішому воро-
гу — смерті». І справді, перед облич-
чям смерті людина лишається такою, 
якою вона є насправді. Усі маски й 
удавані ролі нівелюються, а на по-
верхню виходить — духовна велич 
чи вбогість.

Сьогодні війна безумовно торка-
ється кожного українця. І кожному 
вона беззвучно ставить свої незруч-
ні запитання. Здебільшого ті, на які 
не було часу відповідати в мирному 
житті. Адже часто справді важливі 
речі губляться серед термінових бу-
денних справ. І одне з найголовні-
ших питань війни: «Хто ти?»

Хто ти як фахівець?
Коли почалося повномасштаб-

не вторгнення, я, як і, напевно, біль-
шість людей, на кілька днів випав із 
реальності. Потім стан шоку змінив-
ся станом розгубленості. Відчайдуш-
но хотілося чимось допомагати для 
спільної перемоги, щось робити, але 
що? Молитися, перераховувати ко-
шти, допомагати продуктами й реча-
ми першої необхідності?.. Ну, добре, 
а що далі?

Кілька днів я провів, тиняючись 
від одного волонтерського цен-
тру до іншого, шукаючи, чим мож-
на бути корисним у цей час. На цьо-
му етапі зрозумів свій перший урок: 
по-перше, у кризовий період дуже 
важко влитися в якусь нову команду 
— тебе не знають і до кінця не дові-
ряють, що природно. По-друге, мало 
де потрібні «різноробочі» — найпер-
ше цінуються люди з певними вже 
прокачаними здібностями, колом 
зв’язків, актуальними ресурсами.

Я ж мав досвід волонтерства тіль-
ки в досить вузькому церковному се-
редовищі. Тож дізнавшись про акту-
альні починання церкви в гуманітар-
ній царині, приєднався до них. Тут 
був наступний урок. Почергувавши 
кілька днів на сортуванні продукто-
вих вантажів, спостеріг дві речі: по-
перше, людей для цієї роботи виста-
чає; по-друге, тут особливих вмінь 

Війна запитала: «Хто ти?»

не потрібно, і мене може замінити 
практично будь-хто.

Як не парадоксально, врешті-
решт мої поневіряння привели ме-
не назад до моєї професійної галузі 
— християнської журналістики. По-
перше, тому, що після кількатижне-
вої паузи знову запрацювала редак-
ція, переорієнтувавшись на інформа-
ційну підтримку нових місіонерських 
проектів, які виникли як відповідь на 
потреби переселенців та постражда-
лих від бойових дій. По-друге, зрозу-
мів, що саме тут, де найбільше знаю 
та вмію, я і зможу бути найбільш 
продуктивним. Так, можливо, це не 
найнеобхідніша праця під час війни. 
Але тут від мене точно в рази біль-
ше користі.

«Хто ти?» — дуже важливе питан-
ня, яке ставить нам війна. Від відпо-
віді на нього залежить, чи буду я ме-
тушитися, роблячи багато шуму з ма-
лим ефектом, чи швидко зорієнтую-
ся й візьму найбільш раціональний 
напрямок. Чи знемагатиму від почут-
тя вини за те, що роблю недостатньо, 
чи зосереджуся на конкретному, хай 
навіть маленькому внескові з упев-
неністю, що він теж важливий. По су-
ті це питання усвідомлення власно-
го покликання. Людина, яка потур-
бувалася, щоб розібратися в собі в 
належний час власного дорослішан-

ня, у час кризи не буде дезорієнтова-
ною, вона просто дещо пере форма-
тує — і продовжуватиме ту справу, 
яку робила до цього. По суті, в часи 
кризи покликання — єдине, що має 
значення, воно визначає всі рішен-
ня, решта — дрібниці, які втрачають 
сенс.

Хто ти як громадянин?
Уранці 24 лютого мені зателе-

фонував друг і запропонував їхати 
з ним за кордон. Я відмовився, та-
кої думки мені не приходило зовсім. 
Для цього в мене не було ні жодних 
причин, ні підстав. Тут моя сім’я та 
друзі, як я можу їх лишити? У голо-
ві, яка розколювалася від болю, бу-
ло нерозуміння: чому я взагалі маю 
кудись тікати зі свого дому? Можли-
во, це від шоку, але видобути якусь 
відповідь не вдавалося. У серці ви-
рувала буря емоцій. Разом із силь-
ною тривогою було якесь чітке від-
чуття безкомпромісності долі й ви-
бору. Відчуття перебування на боці 
правди, за яку хоч і страшно, але вар-
то боротися. Відчуття цінності свобо-
ди куди вищої, ніж цінність безпеки.

Я ніколи не засуджував тих, хто 
виїхав з України колись чи тепер. 
Вважаю, що кожен має суверен-
не право розпоряджатися власним 
життям. Не можу сказати, що сам не 



поїхав би в мирний час, якби трапи-
лася нагода. Але й зрозуміти людей, 
які постійно нарікали на владу, але 
самі не робили нічого, щоб якось 
змінити ситуацію, для мене немож-
ливо. Тим більше тих, які називали 
себе аполітичними. Адже це, з од-
ного боку, ілюзія, неможливо бу-
ти аполітичним, навіть відсутність 
вчинку — теж вчинок. З іншого боку 
— це звичайна безвідповідальність, 
не бути в курсі політичних подій — 
те ж саме, що не цікавитися життям 
своєї сім’ї. Це дозвіл іншим робити 
вибір за тебе.

Розумію, непросто бути готовим 
на самопожертву, коли живеш у кра-
їні, яка ніяк не може вилікуватися 
від бюрократії, корупції, політичної 
незрілості… Але ж винні в цьому в 
тому числі ми самі, коли піддаємо-
ся правилам брудної гри замість то-
го, щоб їм протистояти хоча б на сво-
єму рівні. Тим більше, що останнім 
часом в Україні розкрилися стільки 
чудових людей, із яких хочеться бра-
ти приклад, які започаткували нере-
альні проекти, довели, що можливо 
чесним шляхом досягати успіху, пе-
реламувати систему. Я вже не кажу 
про чудеса, які роблять волонтери 
під час війни. Тож тепер немає ви-
правдання тим, хто каже, що всі зу-
силля марні й нічого тут не вдієш.

На цьому фоні війна змусила 
глибше замислитися над власною 
ідентифікацією в багатьох питаннях. 
Чи можу я назвати себе патріотом? 
Який внесок я зробив і готовий зро-
бити в майбутньому в спільну бо-
ротьбу? Так, я люблю свою країну, 
її людей, культуру. Стараюся чесно 
працювати, не давати хабарів, ходи-
ти на вибори, брати участь у суспіль-
ному житті, волонтерити… Хоча не 
завжди це вдавалося з однаковим 
успіхом. Але чи готовий я померти, 
захищаючи Україну?

І ось тут я отримав один із найбо-
лючіших для себе уроків війни: не-
достатньо просто мати хороші прин-
ципи, навіть висловлювати їх — як-
що ти не готуєшся їх відстоювати, 
це великою мірою порожні слова. У 
перші дні повномасштабної війни я 
кинувся проходити курси тактичної 
медицини, користування зброєю — 
і зрозумів, що цього потрібно було 
навчитися давним-давно. Я не вико-
ристав для цього мирного часу, і те-

пер — морально й фізично негото-
вий до війни, особливо якщо дове-
деться побувати на полі бою…

Хто ти як християнин?
Криза, ніби збільшувальне скло, 

показує плюси й мінуси будь-якої бу-
дови. Церкви, які завжди були нала-
штовані на зміни, швидко переорі-
єнтували формат служіння відповід-
но до нових викликів і сяяли, як міс-
то на вершині гори. Туди бігли люди 
під час обстрілів, там годували, зі-
грівали, допомагали з евакуацією й 
житлом. Закриті общини стали ви-
глядати ще більш моторошно. Одні 
з них зачиняли двері храмів і припи-
няли будь-яку активність, інші щось 
робили, але вимушено, неприрод-
но, часто ранячи тих, кого мали б 
підтримати. Тож для багатьох людей 
війна поставила питання: чи можеш 
ти далі залишатися в цій общині?

Як і сказано в Писанні, діло кож-
ного перевіряється вогнем. Справж-
ньою цінністю в обставинах, які що-
миті загрожують смертю, стала осо-
биста віра, духовна зрілість, реаль-
ність стосунків із Богом. Завдяки 
цьому люди проходили, здавало-
ся б, непосильний шлях страждань 
і скорботи. Відкривали в собі здат-
ність до самопожертви. Усі традиції 
миттєво відійшли далеко на задній 
план. Усі, хто був лише формальним 
прихожанином, розгубилися, підда-
лися паніці, втратили орієнтири… А 
декотрі спокусилися словами Христа 
й навіть зрадили істину за 30 срібня-
ків. Війна чітко оголила неправдивих 
пророків. Не склали екзамену бага-
то служителів. Хтось показав себе як 
справжній пастор, що до кінця зали-
шається з отарою. Хтось — як най-
мит, який бачить вовка й втікає.

Те, на що якось можна було за-
плющувати очі в спокійні часи, осо-
бливо щодо теології, під час війни 
яскраво вирізняється своєю дикіс-
тю. Викривлена Євангелія незрі-
лих християн займає покірну пози-
цію, примушує жертву любити сво-
їх убивць, вишукує гріхи й причини, 
за які Бог нібито її карає, закликає до 
покори злу, використовує момент 
кризи, щоб змусити беззахисну лю-
дину каятися й молитися. Особливо 
потворних рис набувають небіблій-
ні прояви пацифізму — коли церква 
засуджує тих, хто бере в руки зброю 

для захисту своєї землі, відмовля-
ється за них молитися. Не тільки са-
ма боягузливо ховається за спини 
так званих «грішників», а ще й без-
совісно знецінює їхній подвиг.

Справжнє євангельське Слово в 
темний період іноді сприймається 
не як щось належне, а як щось ви-
няткове. Адже нерідко ті, хто нава-
жується його проголошувати, дуже 
ризикують. Коли серед засилля об-
ману речі називаються своїми іме-
нами. Коли Бог відкривається як Ми-
лосердя і Справедливість. Коли по-
слання Христа реалізується в щоден-
ному служінні — обіймах, сльозах, 
матеріальній і духовній підтримці, 
найчастіше без слів. Власне, у ча-
си випробувань багатьма усвідом-
люється значення справжньої, а не 
фейкової богословської освіти, якою 
могли погорджувати під час добро-
буту.

Найбільш вражаючим уроком 
для мене стало усвідомлення, на-
скільки ілюзорним і порожнім уза-
галі може виявитися християнство 
цілих конфесій, високих предстоя-
телів, тисяч людей. Наскільки непо-
трібним може стати для них Хрис-
тос та ключові християнські ціннос-
ті — правда й свобода. Наскільки 
скрученим у баранячий ріг може бу-
ти християнське сумління. Коли лю-
ди дозволяють собою маніпулювати 
в інтересах владних осіб, вибирають 
вірити брехні, служити пекельним 
ідолам, схвалювати відверте зло. І 
при цьому продовжують себе нази-
вати учнями Христа. Російська церк-
ва, за винятком буквально одиниць, 
послідовно проходить усі щаблі від-
ступництва, страшно навіть уявити, 
на що вона може перетворитися, як-
що не зупиниться й не навернеться. 

Хто ти як людина?
Екстремальні обставини показу-

ють нам, що ми за люди. Тоді вияв-
ляються всі справжні принципи, цін-
ності та внутрішні мотиви. Це той 
випадок, коли запитання «хто ти?» 
найчастіше звучить постфактум, як 
риторичний зворот або навіть сво-
го роду вирок. Адже нерідко рішен-
ня доводиться приймати настіль-
ки швидко, що спрацьовує не «пра-
вильна» версія мене, а справжня.

Напевно, наша нація давно не 
проходила настільки масового тес-



ту на людяність. І, здається, саме реакція на кризові періо-
ди є нашим сильним боком. Вражає, наскільки згуртованими 
виявилися українці перед спільним ворогом — незалежно 
від мови спілкування, релігійної приналежності, соціально-
го статусу… Надихає стійкість, сміливість, жертовність, креа-
тивність, неймовірний гумор перед лицем небезпеки. Вража-
ють військові, волонтери, країни, які підставили плече. І, на 
противагу, вражають росіяни, які мовчать або виправдовують 
беззаконня своєї влади. Деякі з тих, кого раніше поважав за 
їхній талант чи позицію.

Тож у цих обставинах кожен із нас робить рішення — збе-
регти людську подобу чи піддатися тілесним слабкостям. Пі-
клуватися про інших чи чекати уваги лише до себе? Поступи-
тися чергою слабшому чи йти по головах, щоб отримати пер-
шим? Зробити знижку, здаючи в оренду житло для біженців, 
чи скористатися ситуацією, щоб нажитися? Віддячити за гос-
тинність чи прийняти все як належне? Підтримати ближнього 
в його потребах чи обмежитись власним добробутом. Щодня 
перевіряється наша чесність, емпатія.

Війна запитує: «Хто ти, на чиєму ти боці?» Ти вибрав сто-
рону чи намагаєшся всидіти на двох стільцях? Ти той, хто щи-
рий із власним сумлінням, чи той, хто шукає хитромудрі сло-
ва, аби тільки не висловитися прямо? Ти заступаєшся за до-
бро й засуджуєш зло чи для тебе «не все так однозначно»? Ти 
той, хто називає війну війною, убивство вбивством, неспра-
ведливість несправедливістю чи той, хто придумує будь-які 
виправдання для беззаконня. Ти той, хто не може мовчати, 
коли вбивають невинних, чи той хто воліє не бачити й не чу-
ти? Той, хто намагається зробити хоч щось, щоб не торжеству-
вало насильство, чи той, хто шукає будь-який привід, аби ли-
шитися осторонь?

Я завжди вважав себе боягузом. І щодо фізичного болю, 
і щодо ризикованих рішень. Але ця криза більш яскраво по-
казала мені ще один мій страх — страх втратити самоповагу. 
Парадоксально, але цей страх у моєму випадку часто перева-
жає всі інші. Може, саме тому мені завжди важко було про-
мовчати, пройти повз, коли бачив несправедливість, незва-
жаючи на наслідки. І, напевно, це єдиний страх, якого я б не 
хотів ніколи позбуватися. Бо він не дає скотитися до того, щоб 
переживати тільки за власну шкуру. 

Мені не довелося пережити тих жахіть, які побачили бага-
то моїх співвітчизників, тож, напевно, мої екзамени ще попе-
реду. Дуже хочеться лишитися людиною, незважаючи на всі 
слабкості й негативні риси, яких у мені велика кількість. Вірю, 
тільки з Богом можна перемогти себе, змінити себе, знайти 
себе. Чого й усім бажаю. 

* * *
Сьогодні я знову й знову ставлю собі запитання: «Хто ти?» 

Якщо в мирний час ще можна якось ігнорувати власне покли-
кання чи займатися чимось близьким до нього, грати роль 
зразкового християнина, імітувати громадську діяльність, 
вдавати порядну людину, то війна покаже, як є насправді. І 
тільки щиро давши собі відповіді на ці питання, можна ско-
ригувати перекоси на шляху до внутрішньої твердості, одно-
рідності, до усвідомлення, що й чому потрібно саме зараз ро-
бити, до звільнення від мук моральних та теологічних дилем.

Дмитро ДОВБУШ

Думаю, ви не раз чули ці слова, а, можливо, й 
самі говорили їх, аналізуючи поведінку інших.

Хтось виявився вразливішим, ніж ми думали: 
на вигляд — граніт, а на дотик — крихкий піно-
пласт. А хтось, навпаки, несподівано став прикла-
дом рідкісної мужності й витримки.

Криза зірвала маски, розвіяла ілюзії та пока-
зала реальний стан речей. Бо якщо в день недолі 
людина ослабла, значить і сили були незначними 
(див. Пр.24:10).

Чемпіонами, як і невдахами, стають не на рин-
гах, а в тренувальних залах, і двобій лише робить 
таємне відкритим.

Тож ось, що в підсумку я усвідомив:
1. Не всі складуть екзамени на труднощі, однак 

перед кожним, хто все таки справиться, постане 
нове запитання: «А як реагувати на тих, хто не ви-
тримав? Дав тріщину? Розчарував? Зламався?»

Відповідь: це теж випробування. Тільки те-
пер на співчуття й милосердя, а ще — на терпін-
ня, вміння промовчати й знести чужі немочі (див. 
Рим.15:1). Осилимо? 

2. Біблія каже, що всьому свій час, і я вірю, що 
Бог завжди заздалегідь готує нас до критичних 
моментів:

— Перед тим, як настали 7 років голоду, були 7 
років урожаю (див. 1М.41:29-30).

— Перш, ніж піти на Голгофу й пережити при-
ниження, Ісус повів учнів на гору Преображення 
та явив їм Свою славу (див. Мт.17:1-2).

— Перш, ніж трапився ковідний локдаун і кіль-
ка місяців без церковних служінь, у християн бу-
ли роки на формування особистих стосунків із Гос-
подом.

Чому ж одні захиталися, а інші — встояли? Бо 
хтось скористався цими шансами, а хтось їх змар-
нував.

«Тому кожен побожний відповідного часу мо-
литися буде до Тебе, і навіть велика навала води 
не досягне до нього!» (Пс.32:6).

3. Очевидно, що я вже не можу повернутися 
в минуле й надолужити втрачене, але цього й не 
треба. Сьогодні актуальне інше: «Чого Бог хоче на-
вчити мене тут і зараз? Який унікальний досвід я 
маю взяти та які висновки зробити саме з воєнно-
го часу?»

Адже потім історія повториться: тільки якщо 
тепер нам не вистачає ресурсу, який слід було на-
копичити в мирну пору, то згодом постане інший 
дефіцит — уроків, засвоєних у час потрясіння.

Війна показала, ким ми насправді були ще до 
неї, а далі стане видно, що відбувається всереди-
ні нас тепер.

Шануймося! 
Микола САВЧУК

«Війна показала, 
хто є хто»



Iсторичнi постатi

Повстання 
Макавеїв — 
за Закон, за народ, 
за святиню

Останнім часом нерідко прово-
дять паралелі України з Ізраїлем. 
Обом країнам, як то кажуть, не по-
везло з сусідами. Деякі аналітики 
стверджують, що загроза бомбар-
дувань українських земель може 
надовго залишатися навіть після 
закінчення активних воєнних дій. 
Ізраїль навчився жити з цим. Сьо-
годні в кожному будинку є укриття, 
які допомагають їм врятуватися під 
час бомбардувань.

Разом із тим у ці місяці особли-
во актуальними для багатьох хрис-
тиян стали псалми ізраїльського 
царя Давида. Написані тисячі років 
тому, вони ніби оживають і звучать 
як твори сьогодення. У них про-
кляття і ненависть, і біль, і неймо-
вірна Божа слава.

Історія Макавеїв. Початок
Маттафія: «Невже ж

я на те народився, щоб бачи-
ти погибель мого народу й руїну 

святого міста?» 
1Мак.2:7

Була в історії давнього Ізраїлю 
ще одна дуже цікава сторінка, яка 
не знайшла свого відображення в 
канонічних писаннях, — історія бо-
ротьби народу за свободу, само-
ідентифікацію, за мову й віру. Істо-
рія перемоги з великими втратами 
й неймовірним болем. Це повстан-
ський рух Макавеїв. Відомо чоти-
ри книги Макавеїв, які описують ці 
події. Три з них належать до друго-
го канону, а остання — до апокри-

фічних, оскільки їхній єврейський 
текст не був знаний у перші століт-
тя нашої ери, однак вони включені 
в склад Септуагінти — грецького пе-
рекладу Старого Заповіту. І дослід-
ники стверджують, що деякі події, 
описані в цих книгах, були в історії.

Історія Макавеїв повертає нас у 
часи елліністичного періоду, коли 
після завоювань Олександра Маке-
донського на величезних територі-
ях проводилася політика огречен-
ня. Не став винятком і захоплений 
Ізраїль. Це була перша половина ІІ 
ст. до Р. Х. Тоді Юдеєю правив Анті-
ох IV Єпіфан, греко-сирійський цар 
Селевкідської держави, який прово-
див жорстку політику еллінізації: по-
ширення грецької мови та культури 
серед єврейського населення Юдеї. 
Ключовим елементом такої полі-
тики було прагнення спонукати чи 
змусити євреїв відмовитися від осо-
бливостей своєї віри та запровадити 
в Юдеї грецьку культуру та релігію. 

У 167 році до Р. Х. Антіох пере-
творив Єрусалимський храм на свя-
тилище Зевса Олімпійського. Апоге-
єм гонінь на юдаїзм стали язичниць-
кі жертвоприношення в головній єв-
рейській святині — Єрусалимському 
храмі. Образа релігійного почуття 
юдеїв викликала вибух обурення, 
що вилилося в збройне повстання в 
166 році до н. е. Початком повстан-
ня стало вбивство священиком Мат-
тафією єврея, який приніс жертву на 
вівтарі, побудованому греками. Піс-
ля цього Маттафія з сім’єю втік у го-

ри й незабаром об’єднав і очолив 
повстанські загони, що діяли в Юдеї 
та Південній Самарії. Священик 
Маттафія, який очолив повсталих, 
заважав діяльності царської адміні-
страції, робив набіги на сусідні міс-
цевості, руйнуючи вівтарі, проводя-
чи обрізання, караючи відступників 
від віри та євреїв, лояльних до нової 
політики. Маттафія невдовзі помер 
(166 рік до н. е.), та його дії призве-
ли до того, що  Сирія втратила адмі-
ністративний контроль у Юдеї, крім 
Єрусалима.

Книги Макавеїв. Короткий огляд
Решта дій Юди, його

воєн, подвигів, які він учинив, 
та величі його не були записані,

бо їх вельми багато було. 
1Мак.9:22

Перша книга Макавейська скла-
дається з 16 розділів, у яких піс-
ля короткої згадки про завоювання 
Олександра Македонського й роз-
пад його імперії розповідається про 
страшне гоніння Антіоха Єпіфана на 
юдеїв, які суворо дотримуються сво-
єї релігії, що в результаті викликало 
повстання під керівництвом свяще-
ника Маттафії та його синів Юди, 
Йонатана та Симона. Оповідання 
закінчується загальною приміткою 
про заслуги сина й наступника Си-
мона — Івана.

Текст Другої книги Макавейської 
не є продовженням Першої, а лише 
доповненням до неї. Якщо Перша 
книга Макавейська є майже доку-

«Вони йдуть на нас, повні зухвальства й без-
законня, щоб вигубити нас…, а ми воюємо за 

життя наше й за наші установи. Сам Бог їх зни-
щить перед нами, тож ви їх не бійтесь»

Юда Макавей (1Мак.3:20-21)



ментальним оповіданням, то Друга 
книга рясніє драматичними епізо-
дами, діалогами, описом чудес, що 
відбулися при вигнанні Селевкідів і 
елліністів із Юдеї та в незалежному 
царстві Макавеїв. У Другій Макавей-
ській книзі описана також і муче-
ницька смерть синів Маттафії (див. 
6:18-7:42).

Третя книга Макавейська не має 
нічого спільного з двома першими 
книгами, тому що описувані в ній 
події відносяться до іншого часу та 
іншої місцевості: йдеться про гонін-
ня на палестинських євреїв за часів 
єгипетського царя Птоломея IV Фі-
лопатора. Складається вона з семи 
розділів.

Четверта книга Макавейська на-
лежить до апокрифів — творів піз-
ньоюдейської та ранньохристиян-
ської літератури, які не увійшли до 
біблійного канону й містять грубе 

спотворення історичних фактів та 
нехристиянські ідеї. Тому в жодно-
му виданні Біблії цієї книги немає.

Символічні трактування імені 
«Макавей» в юдаїзмі

Було в нього (Маттафії) 
п’ятеро синів: Іоан, прозваний 

Гадді, Симон, що звався Тассі, Юда, 
що звався Макавей, Єлеазар, що 
звався Аваран, та Йонатан, що 

звався Апфус.
1Мак.2:2

Назва Макавей (від арамейсько-
го «makkaba» — «молот») спочатку 
була прізвиськом Юди Макавея — 
сина Маттафії Хасмонея, що підняв 
повстання. Юда Макавей, третій син 
Маттафії, після смерті батька очолив 
повстання проти еллінізації Юдеї си-
рійськими греками у 166-160 роках 
до Р. Х. Назва Макавеї пізніше ста-
ла застосовуватися для позначення 

всіх повстанців та захисників віри за 
часів Антіоха Епіфана.

У єврейських джерелах Макабі 
(Макавей) — прізвисько виключно 
Юди (Єгуди), тоді як його рід нази-
вається Хашмонаїм (Хасмонеї).

Згідно з традиційним релігійним 
юдейським тлумаченням «Макабі» 
— абревіатура з перших літер вірша 
з Біблії на івриті: «Ми Камоха Ба-
Елім, Йехова» — «Хто, як Ти, Госпо-
ди, між богами?» (2М.15:11).

Проте рабин Моше Шрейбер пи-
ше, що прізвисько є акронімом іме-
ні священника Маттафії, яке в оригі-
налі звучить приблизно як Маттітья-
гу Коен Бен Йоханан.

Деякі вчені вважають, що Мака-
вей — скорочення єврейського сло-
восполучення маккаб-ягу (від макаб 
«відзначити, позначити») і означає 
«позначений Єговою».

Юда Макавей
Юда: «Перемога на війні не в 

безмежнім війську, а в силі, що по-
ходить з неба…» 

1Мак.3:19
Після смерті Маттафії керівни-

цтво повстанцями перебрав на се-
бе його син Юда Макавей. У той час, 
коли Антіох IV вів війну на сході сво-
єї імперії, Макавеям вдалося розби-
ти невеликі військові угрупування 
Селевкідів, оволодіти Єрусалимом 
та очистити Єрусалимський храм. 

Зібравши біля себе всіх ревни-
телів Бога, Юда завдав поразки си-
рійцям. На початковому етапі по-
встання він постійно завдавав про-
тивнику несподіваних ударів із за-
сідки, уникаючи рішучої битви. Уже 
на самому початку його війську вда-
лося розбити невеликий загін сирій-
ців під командою Аполлонія; велике 
значення мав його успіх у битві при 
Бет-Хороні, у якій Юда Макавей роз-
бив загін сирійського воєначальни-
ка Серона.

Військові здібності Юди вияви-
лися й у битві, у якій взяли участь 
значні регулярні сили сирійців під 
керівництвом досвідченого воєна-
чальника Горгія. Завдяки швидкому 
нічному переходу військо Юди ви-
слизнуло від Горгія, який мав намір 
захопити супротивника в його табо-
рі, а потім, у той час, як Горгій шукав 
повстанців у горах, вони несподіва-
но атакували сирійський табір біля 

Ха́нука («освячення, оновлення») — єврейське восьмиденне зимове 
свято, що починається 25 кіслева. Було встановлене у II ст. до н. е. на згад-
ку про очищення Храму, освячення жертовника та відновлення храмової 
служби Макавеями. Все це відбулося після розгрому та вигнання з Храмо-
вої гори греко-сирійських військ та їхніх єврейських союзників у 165 році 
до н. е.

Згідно з переказом, записаним у Вавилонському Талмуді, коли Юда 
Макавей та його воїни очистили Храм, вони не змогли знайти ритуально 
чисту оливу, яка б годилася для того, щоб запалити храмовий світильник 
(менору) і освятити храм для відновлення богослужіння. Після тривалих 
пошуків все ж таки було знайдено один невеликий запечатаний глечик з 
чистою оливою, захований попереднім первосвящеником, але він був та-
кий малий, що його могло вистачити лише на один день горіння менори. 
Проте Макавеї все ж таки вирішили почати освячення храму негайно і за-
палити менору, і тоді сталося диво: олії вистачило рівно на вісім днів — на 
той час, який вимагався для приготування нової чистої олії. Це диво, що 
тривало вісім днів, згідно Талмуду є причиною, з якої святкування Хануки 
триває саме вісім днів.



Еммауса; Горгій із залишками своїх 
військ був змушений відступити на 
приморську рівнину.

Потім проти Юди на чолі значних 
військових сил виступив царський 
намісник Лісій. У битві біля Бет-Цура 
євреям вдалося розбити чисельно 
переважаючі сили супротивника та 
відкрити шлях на Єрусалим.

Храм, осквернений язичниць-
ким ідолослужінням, був очищений 
та освячений, на згадку про це було 
встановлено особливе свято онов-
лення Храму — Ханука, яке євреї 
святкують і дотепер. 

Невдовзі після зміни влади (у 
162 році до Р. Х. трон Селевкідів по-
сів Деметрій I), зібравши нові сили, 
вороги від проводом досвідченого 
воєначальника Бакхіда все ж таки 
захопили Єрусалим і, незважаючи 
на військові успіхи, були готові піти 
на компроміс, проте Юда вирішив 
боротися. Військові дії відновилися, 
і 161 р. до Р. Х. Юда Макавей здобув 
перемогу й знову зайняв Єрусалим.

Проте через кілька місяців но-
ві сили ворогів обложили місто. Не-
зважаючи на їхню значну чисельну 
перевагу, Макавеї вирішили при-
йняти бій, де Юда й вояки, що за-
лишилися вірними йому, загинули в 
бою (161 або 160 рік до Р. Х.).

Тіло Юди вивезли з поля бою йо-
го брати й поховали в Модіні.

Занепад Держави Селевкідів 
і тріумф Макавеїв

Йонатан: «Ось бо війна
і спереду й ззаду нас… нема 

нам куди втікати. Ось час закли-
кати голосно до неба». 

1Мак.9:45-46
Після смерті Юди ватажком стає 

його брат Йонатан Хасмоней. Зі-
бравши залишки повстанців, він 
продовжує тактику партизанської 
боротьби, взявши під контроль 
більшу частину провінційних посе-
лень і сільських районів Юдеї. Йона-
тан став активно зміцнювати міста 
Юдеї, встановив дружні стосунки зі 
Спартою, а до Риму була надіслана 
делегація для відновлення союзу, 
укладеного ще Юдою. Занепокоє-
ний посиленням Хасмонеїв, Трифон 
підступно заманив до себе Йоната-
на з двома синами і, залишивши їх 
заручниками, розпочав військову 
кампанію проти Юдеї. Згодом Йона-

тан та його сини були страчені (143 
рік до Р. Х.).

Після смерті Йонатана місце пра-
вителя й первосвященика займає 
останній син Маттафії Хасмонея 
— Симон Хасмоней. Він завойовує 
фортецю Акри, знищуючи тим са-
мим останній символ панування Се-
левкідів у Юдеї.

Останні воєнні дії між Державою 
Селевкідів та Макавеями відбулися 
в 134 році до н. е. Врешті син Симо-
на Хасмонея Йоханан Гіркан та Анті-
ох VII уклали мирний договір. Після 
цього Селевкіди були занадто слаб-
кі, щоб проводити свою політику по-
за Сирією. 

Результати повстання Макавеїв
Чимало було воєн у краю, але 

Симон, син Маттафії, з потомків 
Йоаріва, і брати його віддали себе 

на небезпеку і протистали воро-
гам свого народу, щоб храм і за-

кон його збереглися цілими.
1Мак.14:29

Макавейська династія Хасмоне-
їв, яка прийшла до влади в резуль-
таті визвольного повстання юдеїв 
проти культурної політики Селевкід-
ської держави, проіснувала до се-
редини І ст. до Р. Х. і правила Ізраї-
лем 120 років. Важливим результа-
том повстання вважається створен-
ня незалежної Єврейської держави 

Дев’ять достойників (фр. les Neuf Preux, італ. i Nove Prodi, нім. Neun 
Helden, англ. Nine Worthies, порт. Nove da Fama) — у пізньосередньовіч-
ній та ранньомодерній західноєвропейській культурі дев'ятка видатних і 
доблесних полководців, що уособлюють ідеали лицарства. До неї зарахо-
вували трьох юдеїв — полководця Ісуса Навина, царя Давида та героя-по-
встанця Юду Маккавея; трьох язичників — троянського принца і героя-за-
хисника Гектора, македонського царя і завойовника Азії Олександра Ве-
ликого, римського полководця й імператора Юлія Цезаря; трьох християн 
— британського короля Артура, франкського короля й підкорювача Євро-
пи Карла Великого та героя-хрестоносця і першого єрусалимського коро-
ля Готфріда Бульйонського.

Фреска Кельнської ратуші, XIV ст.

з центром у Єрусалимі й віднов-
лення храмового богослужіння. На 
честь цієї події встановлено вось-
миденне свято під назвою Ханука 
(«освячення»).

Як пише Менахем Штерн, запо-
рукою успіху повстання була під-
тримка народу, що стійко тримав-
ся своїх традицій, а Селевкіди про-
грали через нестабільність влади; 
також Юдея мала підтримку від ін-
ших держав, у першу чергу, Рим-
ської республіки. Макавеї були ви-
значними лідерами повстання. Їхні 
війська оволоділи найновішими вій-
ськовими техніками, вони мали ве-
ликий військовий резерв — ці при-
чини також мали значний вплив на 
перемогу юдеїв.

Юдея мала незалежність до за-
воювання Єрусалима Помпеєм у 63 
році до Р. Х., а династія Хасмонеїв 
зберігала за собою сан первосвяще-
ників до 37 року до Р. Х., поки ідуме-
янин Ірод І Великий не перебрав на 
себе всю владу в країні й всі пред-
ставники дому Макавеїв не були 
знищені за його наказом. 

Крім книг Макавейських, про їх-
нє життя оповідується також у тво-
рах Йосифа Флавія; певні згадки про 
них є і в Полібія, Аппіана й Діодора.

За матеріалами
інтернет-ресурсів



Можливо, серед читачів є люди, які зневірилися в молитві. Одного разу я потра-
пив у ситуацію, через яку Господь показав мені силу молитви.

Тоді ми з молоддю щосереди відвідували медичний заклад, призначений для 
профілактики й лікування туберкульозу, щоб проповідувати Євангелію. Ми запро-
шували пацієнтів у хол для імпровізованого богослужіння, де співали та ділилися 
короткими проповідями.

Того вечора на наше зібрання завітала невелика група мужчин, які відразу стали 
вести себе нахабно — висміювали наші пісні, голосно регочучи та відпускаючи не-
пристойні жарти. Неозброєним оком можна було побачити «специфічний контин-
гент». Лідер тієї групи колишніх ув’язнених (як з’ясувалося згодом) перервав мою 
проповідь про Божу доброту, підійшов до мене майже впритул і став кричати в ли-
це: «Де був твій Бог, коли мені ламали життя?!»

Чоловік знервовано розповів про себе. Колись він був перспективним спортсме-
ном, кандидатом до збірної України з боксу. Одного вечора поконфліктував із кіль-
кома міліціонерами, які чіплялися до його дівчини. Він вдарив одного, той впав і 
отримав травму, через що нашого спортсмена запроторили до тюрми, де він захво-
рів на туберкульоз...

Здавалося, ще хвилю — і цей озлоблений чоловік вдарить мене в обличчя. Ситу-
ація була критичною, деякі дівчата з нашої молоді тихо плакали.

Як керівник євангелізаційної групи, я замолився в розумі: «Господи, допомо-
жи!» І раптом приходить думка, яку відразу озвучив опоненту: «Я не знаю, чому з 
вами так трапилося в житті, але дозвольте за вас помолитися...»

Мій голос тремтів. Картина була невтішною: за мною, 20-літнім молодим пропо-
відником, завмерла наша молодіжна група, переді мною з відведеною рукою сто-
їть коренастий колишній боксер та в’язень.

Але в ситуацію втрутився Бог. Умить із очей нападника бризнули сльози. Він зу-
пинився і, схлипуючи, видавив із себе: «Помолися, прошу...»

У той вечір усі ми плакали разом: нещасний чоловік, я, наша група, дехто з при-
сутніх на зустрічі.

Згодом ми подружилися з Сергієм. Він покаявся перед Богом і допомагав нам 
проводити зібрання в лікарні ще багато місяців — зносив стільці, скликав інших па-
цієнтів. У його житті відбулося багато чудес.

На жаль, прожити йому судилося не довго. Наступного року нам із братом Ва-
лентином Ковальським довелося поїхати в Калуш на похорони Сергія.

Ми сумували за товаришем, але одночасно й раділи, що одного вечора в примі-
щенні обласного фтизіопульмонологічного центру, що на вулиці Матейка, 53, в Іва-
но-Франківську, Бог влаштував нам ту пам’ятну зустріч і показав силу молитви, яка 
змінила ще одне цінне для Небес життя.

Богдан ГАЛЮК

Про силу молитви



Проблеми й переваги росту
Розпочати хотілося б спогадом із 

далекого, не завжди теплого й сито-
го дитинства. Власне, історією бать-
ківсько-материнського практично-
го підходу до вирішення питань, 
пов’язаних із фізичним ростом ді-
тей, яка сьогодні викликає усмішку. 
Проте в тому було зерно мудрості й 
передбачення, а саме — розраху-
нок на ріст або, як тоді було прийня-
то говорити, — «на вирост». А тепер 
— сама історія.

Це було справжнє свято третьо-
класника, коли мама урочисто при-
міряла мені новеньке, темно-корич-
неве пальто. Приміряла й захоплено 
коментувала:

— Ти дивися, як на нього шите. 
А шерсть, шерсть яка! Матер’ял те-
плий, хороший. Аби зносив…

— Мамо, — я несміло переби-
ваю, — он рукави такі довгі, аж зви-
сають, а ще ж широке, ледь не два 
рази обгортає.

— Нічого-нічого, дитино. Рукави 
підкладемо всередину, ґудзики пе-
решиємо далі, не страшно.

— Мам, ви ж гляньте, воно до-
вге, ледь не до п’ят.

— Будеш як солдат в шинелі, ка-
жу, на вирост, якраз добре, те, що 
треба! Гарне пальтечко, нічого не 
скажеш. На вирост буде…

Аргумент про шинель був пере-
конливий, я більше не сперечався. 
Зауважу лишень, що через три роки 
пальто на мені, шестикласнику, бу-
ло майже за розміром…

Розважаючи про духовний ріст, 
маємо розуміти — ріст передба-
чає зміни. Те, що сьогодні складно 
сприйняти, із часом стає доступним 
і зрозумілим. Наше мислення й ріст 
духовний дозволяють нам розва-
жати про речі, раніше складні й не-
зрозумілі. Апостол Павло передба-

чав: «Щоб ви поводилися належно 
щодо Господа в усякому догоджен-
ні, в усякому доброму ділі принося-
чи плід і зростаючи в пізнанні Бога» 
(Кол.1:10). 

Подумаймо про таке: чи дозво-
лите ви своєму п’ятирічному сину, 
при вашій щирій любові до нього, 
сісти за кермо автомобіля, самостій-
но завести його й пробувати руши-
ти? Звісно, що ні, і головний аргу-
мент тут — «ще не доріс!» Не до-
зрів до рівня відповідальності за та-
кі серйозні речі. 

Або знову спогад дитинства. У 
нашій хаті в гостях сусіди. Ведеть-
ся надзвичайно цікава розмова. Ми 
принишкли, розкривши роти від за-
хоплення. І раптом хтось із батьків: 
«Ану, швиденько-швиденько ви-
йшли, на вулицю біжіть. То не для 
вас. Не доросли ще…»

Наш небесний Батько не все мо-
же сказати нам, Своїм дітям, поки 
ми не дозріємо, не доростемо до 
рівня — почути! Багато речей від 
Нього ми пропустимо, якщо будемо 
нехтувати духовним ростом, духо-
вною зрілістю.

Зрештою, серйозні зміни розпо-
чинаються не тоді, коли Бог нас по-
чув, а коли ми Його почули. Мой-
сей почув голос із палаючого куща 
терну, Іван Хреститель почув голос 
Божий у пустині, Савл — на доро-
зі в Дамаск. Як результат почутого 
Божого голосу — натовп рабів стає 
вільним народом, Іван готує доро-
гу Спасителю, апостол Павло на цю 
дорогу приводить язичників, у чис-
лі яких і ми — спасенні Ісусом. Роз-

гляньмо декілька кроків, що харак-
теризують наш духовний ріст. 

Зміна мислення
Початок нашого духовного росту, 

духовної зрілості — це зміна нашого 
мислення. «Які думки у серці люди-
ни, така й вона» (Пр.23:7). Наші дум-
ки, наше мислення формують наші 
слова, вчинки, характер. Рішення 
Боже про знищення першого світу 
ґрунтувалося ось на чому: «І бачив 
Господь, що велике розбещення лю-
дини на землі, і ввесь нахил дум-
ки серця її тільки зло повсякденно» 
(1М.6:5). Повсякденний нахил ду-
мок — це стиль життя. Я стаю тим, 
про що я думаю, що в моєму розу-
мі. Повсякденне беззаконня в дум-
ках виливається в практичну дію. 
Так само ж і думки про чисте, свя-
те, досконале, благородне зростуть 
у практичний прояв. Просто потрі-
бен час (див. Фил.4:8).

Чи може людина, навіть маючи 
особливі духовні відкриття, залиша-
тися з старим мисленням, не зрос-
тати духовно? Євангеліст Матвій у 
16 розділі описує нам цікаву ситуа-
цію. Христос запитує: «За кого Мене 
вважають люди?» Відповідь учнів: 
«За Іллю, за Єремію чи одного з 
пророків». Христос конкретизує пи-
тання: «А ви за кого Мене маєте?» 
Відповів Петро, ще не усвідомлюю-

Ознаки 
духовної зрілості



чи глибини особистого одкровення 
від Бога-Отця: «Ти Христос, Син Бо-
га живого» (Мт.16:16). Ісус підтвер-
джує: «Так, Симоне, але не тіло й 
кров тобі це відкрили, але Мій Не-
бесний Отець». 

Далі Він пояснює учням Свою мі-
сію, Свої страждання й смерть. Пе-
тро, людина з надзвичайним, іс-
тинним відкриттям від Бога, рап-
том докоряє Христу: «Змилуйся, 
Господи, такого хай Тобі не буде…» 
(Мт.16:22). Відповідь Ісуса вражає: 
«Відійди від Мене, сатано, ти мені 
спокуса, бо думаєш не про Боже…» 

Помисли апостола залишили-
ся старими, а це ворота для во-
рога душі людської. Апостол Пав-
ло рекомендує й просить: «Пере-
мініться відновою вашого розуму, 
щоб пізнати…» (Рим.12:2). Власне, 
і сам апостол Петро пише у своєму 
посланні: «Тому-то, підперезавши 
стегна свого розуму та бувши твере-
зі…» (1Пт.1:13). Підперезаний розум 
— це розум Христів, переображе-
ний через народження згори й по-
тужну дію Духа Святого. 

Зміна нашого мислення — пер-
ша сходинка на шляху духовної зрі-
лості. 

Самостійність
Погляньмо, що характеризує не-

зрілих християн, яким потрібно 
зростати в міру зросту Христового? 
У листі до церкви в Ефесі апостол 
Павло радить: «…щоб більш не були 
ми малолітками, що хитаються й за-
хоплюються від усякого вітру науки 
за людською оманою…» (Еф.4:14). 
Автор листа до євреїв також наголо-
шує: «Бо хто молока вживає, той не-
досвідчений у слові правди, бо він 
немовля» (Євр.5:13).

Отже, ознаки незрілого христия-
нина або немовляти у вірі такі:

— хитаються, не стоять твердо;
— захоплюються віровченнями;
— недосвідчені в слові правди.
Щоб зробити короткий висно-

вок, зауважмо фразу: ці люди не са-
мостійні. Самостійний — це той, хто 
сам, без допомоги інших може міц-
но стояти. Немовлята хитаються від 
різних вчень. Вони — духовні ту-
ристи, які, як метелик на світло, ле-
тять на нове, не усвідомлюючи, що 
це може бути причиною їхнього ду-
ховного каліцтва або навіть смерті. 

Їм бракує духовного досвіду, який, 
можна отримати виключно через 
глибоке, ґрунтовне знання слова 
правди. 

Які риси притаманні духовно са-
мостійній людині? Вона зростає в 
пізнанні Слова, любить розважа-
ти над ним. Вона перебуває в ру-
сі — щось залишає, а чогось щи-
ро прагне: «Отож, відкладіть уся-
ку злобу, і всякий підступ, і лице-
мірство, і заздрість, і всякі обмови, 
і, немов новонароджені немовлята, 
жадайте щирого духовного моло-
ка, щоб ним вирости вам на спасін-
ня» (1Петр.2:2). Будуючись на осно-
ві Слова, такий християнин зростає 
у вірі: «…маємо надію, що як буде 
рости ваша віра, то за нашим міри-
лом сильно звеличимося ми між ва-
ми» (2Кор.10:15).

Самостійність духовна передба-
чає споживання твердої їжі. «А стра-
ва тверда для дорослих, що мають 
чуття, привчені звичкою розрізня-
ти добро й зло» (Євр.5:14). Уживан-
ня твердої їжі — це вміння, це звич-
ка не робити поспішних, огульних 
висновків, а вміти аналізувати, що 
відбувається. Це формування в со-
бі таких духовних практик, що до-
помагають розрізняти добро й зло. 
Духовно самостійна людина ніколи 
не заявляє: «На що Бог дивиться? У 
мене проблеми — чому Він не всту-
питься? Мені боляче — а Йому бай-
дуже?» Такий християнин будує се-
бе в Тіло Христове — Церкву. «І са-
мі, немов те каміння живе, будуй-
теся в дім духовний, на священство 
святе...» (1Петр.2:5). Він не мислить 
себе поза церквою, адже міцніти й 
зростати він може тільки в тілі: «…у 
міру чинности кожного окремого 
члена, чинить зріст тіла на будуван-
ня самого себе любов’ю» (Еф.4:16).

Відповідальність
Духовно зріла особистість має 

сформоване почуття відповідаль-
ності, а це — внутрішнє відчуття 
обов’язку й готовності відповідати 
за те чи інше. Видатний український 
філософ, проповідник і просвітитель 
Григорій Сковорода розглядав про-
цес формування відповідальнос-
ті як перетворення відповідальних 
почуттів і відповідальної поведінки 
у звичку. 

Погодьтеся, нам неприємно ма-

ти справу з безвідповідальною лю-
диною, яка пообіцяла — забула, 
призначила зустріч — не з’явилася, 
отримала доручення — не викона-
ла... І завжди є «поважні» причини: 
пам’ять підвела, погода така — я не 
винен, не виконав, тому що… Деякі 
з безвідповідальних християн йдуть 
ще далі, вдаючись до «відкриттів», 
перекладаючи відповідальність на 
пророка: «Бог сказав, я тут ні при 
чому…»

Розгляньмо деякі практичні ас-
пекти відповідальності. По перше 
— вміння брати відповідальність 
стосовно себе самого, а це поля-
гає у відповідальності за свої дум-
ки, слова, вчинки. Ми говорили про 
зміну мислення, думок. Я особисто 
відповідальний за те, чи дозволити, 
чи ні гріховній думці завоювати моє 
серце. Адже саме з цього почнуть-
ся серйозні духовні зміни, які будуть 
впливати на моє майбутнє…

Відповідальність за наші сло-
ва конкретизується словами Ісуса 
Христа: «Бо зо слів своїх будеш ви-
правданий, і зо слів своїх будеш за-
суджений» (Мт.20:37). Наше слово 
має силу вражати й лікувати: «Дехто 
говорить, мов коле мечем, язик же 
премудрих то ліки» (Пр.12:18).

Ми відповідальні за свої вчин-
ки — перед ближніми, перед Бо-
гом. «Та в Господніх очах була злою 
та річ, що оце зробив був Давид» 
(2Цар.11:27). За скоєний гріх потріб-
но відповідати. Є вчинки, справи, 
які подобаються Господу: «Пізнаю я 
поправді, що не дивиться Бог на об-
личчя, але в кожнім народі приєм-
ний Йому, хто боїться Його й чинить 
правду» (Дії 10:35). Вчинки правди 
приємні Господу! 

Є справи, що їх ненавидить Бог: 
«Оцих шість ненавидить Господь, 
а ці сім — то гидота душі Його: очі 
пишні, брехливий язик і руки, що 
кров неповинну ллють… свідок 
брехливий, що брехні роздмухує, 
і хто розсіває сварки між братів!» 
(Пр.6:16). Зрілий християнин пра-
вильно орієнтується в різних жит-
тєвих ситуаціях, тверезо оцінюючи 
свої вчинки на основі Слова та духо-
вного досвіду.

Варто звернути увагу на ще од-
ну, як я називаю, — вищу форму від-
повідальності! Це означає — брати 
відповідальність за іншого! Повний 



і яскравий зразок такої відповідаль-
ності — наш Спаситель. Іван на бе-
резі Йордану проголошує цю істи-
ну: «Ось Агнець Божий, Котрий бе-
ре на себе гріх світу…» Найскладні-
ше, найважче, найнеможливіше за 
нас зробив Ісус! Саме в цьому по-
лягає вища форма духовної зрілос-
ті — брати на себе відповідальність 
за інших. «Носіть тягарі один од-
ного…» (Гал.6:2), «…я боржник — 
грекам, юдеям і тим, хто в Римі…» 
(Рим.1:14), «Коли ж він чим скрив-
див тебе або винен тобі, полічи це 
мені. Я, Павло, написав це рукою 
своєю: Я віддам…» (Филим.1:19). 

Ці тексти говорять про вищий рі-
вень духовної зрілості, коли пробле-
ми ближнього, церкви й навіть сус-
пільства стають моїми власними, і я 
готовий підставити плече, щоб взя-
ти їх на себе. Риторичне питання: 
«Що я беру на себе в тілі Христово-
му — Церкві?»

Хто перед дзеркалом?
Коли ви будете вмиватися або 

чистити зуби, погляньте на себе в 
дзеркалі. Подивіться уважно й по-
ставте запитання своєму відобра-
женню: «Послухай, друже, а на-
скільки ти виріс духовно, наскільки 
зрілим ти є перед Богом?» 

Будьмо відверті — багатьом по-
добається бути духовними немов-
лятами. Їм так приємно відчува-
ти підвищену увагу до себе — ду-
ховного малюка. Мене нагодують, 
побавлять, поміняють пелюшки, на 
мені увага служителя й церкви. Я 
дозволяю собі вередувати, мої при-
мхи й забаганки мають виконувати-
ся в першу чергу… Я не росту й зали-
шаюся таким само…

Проте наше бажання — правиль-
не й біблійне — зростати в повноту 
Христового зросту. Кожен день мо-
го слідування за Христом — це не-
великі, але постійні кроки духовно-

го зросту. Я зростаю в пізнанні Сло-
ва, я стаю тривалішим у молитві — і 
мені дає насолоду спілкування з Бо-
гом. Я стаю досконалішим, більш 
послідовим у вірі, любові, добрих 
ділах… Зрештою, можу сказати ра-
зом із апостолом Павлом: «І вже не 
я живу, але живе у мені Христос!»

Це надзвичайно високий рівень 
— це рівень дозрілого плоду, яким 
може користуватися Господар вино-
градника. Він може посилати мене, 
куди захоче Сам, і я не ставлю запи-
тання: «А чому я?» Його влада у всіх 
без винятку сферах мого життя. Він 
користується моїми устами, очима, 
руками й гаманцем — я Божа влас-
ність! Я перебуваю в Ньому, а Він — 
у мені!

Чи дозріли ми до такого плоду, 
яким захоче скористатися Господь?

Микола СИНЮК

За вікном стугонить вітер, кида-
ючи об шибку холодні краплі дощу. 
Ті стікають тоненькими цівками, за-
лишаючи за собою вузенькі стежеч-
ки. Сотні маленьких стежок. На фоні 
затягненого сірим балахоном неба 
яскравим полум’ям горить верхів-
ка старого клена. Я вдивляюся ту-
ди, притулившись щокою до холод-
ної шиби — при такому розкладі за-
вжди добре думається.

Я розповідаю Богові про те, що 
на серці. Про найбільш сокровен-
не. Про те, що чуюся абсолютною 
марсіанкою, день за днем викону-
ючи рутинні хатні обов’язки — при-
бирання, готування, миття, прання, 
доглядання за дітьми, домашні за-
вдання й ще величезну купу всього 
іншого. А мені хотілося б подорожу-
вати — зустрічатися з людьми, вести 
тихі й глибокі розмови за філіжан-
кою кави, почуватися потрібною — 
у будь-якій іншій не хатній сфері. Ро-
бити щось таке, що могло б змінити 
хоча б чиєсь життя на краще. 

Він терпляче слухає — не пере-
биває. 

Узагалі, я завжди дивуюся Його 
терплячості. Вислуховувати мої та-
кі дріб’язкові примхи, маючи при 

цьому таку величезну купу невід-
кладних важливих справ — це мис-
тецтво. Та Він знає, що для мене це 
важливо, тому сприймає все дуже 
серйозно. 

І мовчить. 
Дає мені можливість добре по-

думати. 
Тоді Дух Божий промовляє до 

мого серця. І те, що ще годину то-
му виглядало як непробивна стіна, у 
світлі Його любові починає набувати 
зовсім іншого сенсу. Глибшого, раці-
ональнішого.

Я думаю, що принципи Царства 
Божого кардинально протилежні до 
тих, що є у світі, де я живу.

Я прагну служити іншим не тому, 
що так сильно за них турбуюся. 

Просто так легше. 
Люди, що довкола, знають мене 

з кращого боку, бо я ж не показую 
їм свої недосконалості. І мені при-
ємно, коли про мене думають до-
бре. Я з іншими завжди усміхнена, 
привітна, готова допомогти навіть 
попри те, що не завжди добре чую-
ся. І коли я приходжу до церкви, то 
з мене можна ікону писати — така я 
світла й незаплямована.

Але я знаю, як усе є насправді.

Вдома я не завжди усміхнена. Ін-
коли непривітна (мій чоловік може 
це підтвердити). Не тому, що роблю 
це навмисне — вдома я така, яка є 
насправді. Буваю втомленою, хво-
рою, розчарованою — і тому дію 
відповідно до своїх емоцій. Удома 
я не намагаюся справити доброго 
враження — і в цьому моя пробле-
ма. Бо в церкві, у гостях, на місії чи 
де б то не було — я граю роль пози-
тивного героя. 

А вдома я справжня. 
Але моя сім’я — це моє перше й 

найосновніше служіння. Це — моя 
перша церква. 

І до того часу, доки я не навчуся 
правильно розставляти пріоритети, 
служіння іншим буде простою спро-
бою втікати від важчого.

Але про це все знають лише двоє 
— Ісус і я. 

P.S. Пишучи це, не маю на меті 
вдарити по руках тих, хто служить 
іншим. Служити дуже важливо! 

Просто коли правильно розстав-
лені пріоритети — від цього вигра-
ють усі.

І Бог, що знає серце, тішиться, ко-
ли бачить правильні мотиви.

Світлана ГАЛЮК

Моя найперша церква



— Перше запитання: хто такі — 
пророки?

Олександр Попчук: Насамперед 
прочитаємо Еф.4:11-12: «І Він, отож, 
настановив одних за апостолів, од-
них за пророків, а тих за благовіс-
ників, а тих за пастирів та вчите-
лів, щоб приготувати святих на діло 
служби для збудування тіла Христо-
вого». Оскільки ми віримо в усе Пи-
сання, тож віримо і в духовні дари. 
Дари Христа для церкви — це апос-
толи, пророки, євангелісти, пресві-
тери, вчителі. У служінні пророка є 
варіанти — пророки і пророкуючі. 
Пророцтво — це надзвичайна мова 
від Святого Духа на зрозумілій мо-
ві. Пророки — носії цього дару, які 
мають особливий зір, слух, знання і 
можуть передавати духовну інфор-
мацію від Бога.

— Ви сказали, що є пророки, а є 
пророкуючі. А ще, можна додати, є 
проповідники. Це одне й те ж, чи є 
різниця?

Ростислав Мурах: Між ними ду-
же багато спільного, але є різниця. 

У 1Кор.12 та Рим.12 говориться про 
пророцтво як дар Святого Духа. У 
Еф.4 згадується про служіння про-
рока. Чим відрізняється пророцтво 
з Коринтян і пророцтво з Римлян? 
Перше здійснюється під натхнен-
ням від Святого Духа, під час спо-
внення Ним людини. Друге більше 
подібне на проповідь. Як пророку-
вав Іван Хреститель? Він фактично 
проповіду вав. Але його слова на-
стільки передавали Божу волю, що 
він названий найбільшим пророком 
серед народжених жінками. Скільки 
разів після церковної проповіді ви 
думали: «Сьогодні Бог промовляв 
до мого серця, Він відповів на мої 
питання!» Загалом, пророкувати — 
це говорити під натхненням. Тому 
дуже часто Святий Дух використовує 
вуста проповідника, щоб донести 
Слово. Проповідувати — певною мі-
рою означає говорити пророчі сло-
ва. Хоч це не значить, що проповідь 
від початку до кінця є пророцтвом. 

Різниця між пророком і проро-
куючим, звичайно, є. Пророк — це 
служіння, їх є мало. Пророкуючий 

— дар, їх багато. Кожен пророкую-
чий може стати пророком. Проро-
ки мають великий масштаб дії. Про-
рокуючі діють більш локально, вони 
говорять на збудування, вмовляння 
і розраду. Якщо слова пророка не 
здійснюються, то відповідальність 
дуже велика. Щодо пророкуючих, 
то сказано, щоб церква розважала 
над їхніми словами.

— У чому полягає служіння про-
рока? Яким чином він має нести 
своє служіння, щоб не виникало 
непорозумінь і конфліктів у церк-
ві?

Михайло Мокієнко: У двох кни-
гах Старого Заповіту (Єр.23 і Єз.13) є 
докладний опис служіння пророка. 
«А якби в Моїй раді таємній стояли 
вони, то вони об’являли б народові 
Моєму слова Мої, і їх відвертали б 
від їхньої злої дороги, та від зла їхніх 
учинків» (Єр.23:22). Із цього тексту 
робимо висновок: служіння проро-
ка полягає в тому, що він своїм вну-
трішнім вухом чує Господні слова і 
передає їх для народу. 

У Новому Заповіті ми бачи-
мо певне зміщення акценту. Апос-
тол Павло пише: «А хто пророкує, 
той людям говорить на збудуван-
ня, і на умовляння, і на розраду» 
(1Кор.14:3). У цьому різниця. Ми 
живемо в Новому Заповіті і маємо 
розуміти, в чому полягає служін-
ня новозавітного пророка. Для цьо-
го дуже раджу перечитувати апос-
тольські послання, де піднімається 
ця тема. Зокрема у цитованому по-
сланні кілька разів підкреслюється 

Відверто про 
пророків і 

пророцтва

Ще до повномасштабної війни Відділ медіаслужіння УЦХВЄ записав 
передачу про духовні прояви за участі Ростислава Мурах, Олександра По-
пчука, Михайла Мокієнка (старшого) та Михайла Паночка. Модератор — 
Анатолій Козачок. Оскільки люди ставлять багато запитань: хто такі про-
роки, як відрізнити правдивого пророка від неправдивого, як перевірити 
пророцтво на основі Божого Слова, служителі УЦХВЄ вирішили публічно 
поговорити на цю тему. Тим більше це стає актуально в контексті війни — 
коли мережею поширюються сотні духовних відкриттів, багато з яких мо-
жуть нашкодити незрілим християнам. 

Духовнi дари



основне завдання пророка — збу-
довувати церкву, разом із пастора-
ми, вчителями готувати святих на ді-
ло служби. У Дії 13 є приклад: в ан-
тіохійській церкві, яка мала вчителів 
і пророків, було конкретне Слово, і 
церква благословила місіонерів на 
служіння. Інколи Бог вживає проро-
ків у Новому Заповіті для провіщен-
ня майбутнього — це ми бачимо і в 
Діях, і в наш час.

Служіння пророка оживлює 
церкву. Істинне пророцтво, воно 
приносить підбадьорення. Хай Гос-
подь благословить, щоб у церкві 
останнього часу були істинні Божі 
пророки. 

Михайло Паночко: Дві важливі 
риси, які мав би придбати пророк — 
він має дуже любити церкву і відчу-
вати величезну відповідальність за 
свій дар. Усе, що Господь дає — для 
Церкви. Без неї — дари не потрібні.

— Як відрізнити неправдивого 
пророка? Які його ознаки?

Ростислав Мурах: Ми сказа-
ли, що навіть у проповіді може бу-
ти елемент пророкування. Тож сьо-
годні, в епоху інформації, як ніко-
ли, важливо розуміти, як відрізня-
ти правдиві і неправдиві пророцтва, 
проповіді, вчення… Це питання зна-
чно ширше, ніж пророцтва, які зву-
чать в церкві.

Перший критерій, якого б я на-
звав — особисте життя пророка, йо-
го ходження перед Богом, чистота. 
«Бо пророцтва ніколи не було з во-
лі людської, а звіщали його святі Бо-
жі мужі, проваджені Духом Святим» 
(2Петр.1:21). Ті самі вимоги, які Пи-
сання ставить до служителів, мож-
на застосувати і до тих, хто проро-
кує. Другий критерій — відповід-
ність пророцтва і Біблії. Третє — чи 
виповнюється пророцтво. Четвер-
те — наскільки пророцтво збудовує 
церкву. П’яте — здатність пророків 
стояти під авторитетом служителів.

Михайло Паночко: Людина, що 
пророкує, має бути авторитетною, 
щоб від неї можна було прийняти 
це слово. Якщо ж вона живе непра-
вильно, то навіть правдиве проро-
цтво з такої посудини я пити не бу-
ду, бо вона сумнівна.

Старозавітні пророки були гла-
шатаями правди, коли царі, свяще-
ники, народ ухилялися від Божої до-
роги. Це також місія новозавітного 

пророка. Пригадую свідоцтва почат-
ку пробудження в Україні 20-х років. 
Син Василя Павлова, друга і співро-
бітника Івана Воронаєва, згадував, 
що в церкві люди аж тремтіли, бо 
Божий Дух відкривав гріхи. Святий 
Дух ревнує, щоб церква була свя-
тою. І пророк має працювати в цьо-
му руслі.

— Є пророцтва, які важко пере-
вірити. Як бути в такому випадку?

Олександр Попчук: Важливо 
розуміти, що Писання — «певніше 
пророче слово». Усі відкриття, ви-
діння, сновидіння, пророцтва церк-
ва має аналізувати і перевіряти. Чи 
оживлює це людей, чи підбадьо-
рює, чи веде до покаяння. Якщо пе-
ревірити в даний момент важко, за-
пишіть. Як у Біблії іноді говориться: 
за такого-то царя, такого-то року, мі-
сяця, при такій-то річці було таке-то 
слово. Не варто спішити засуджува-
ти і не спішити приймати, а час по-
каже.  Взагалі, Божий Дух вже бага-
то сказав — і через пророків, і через 
Христа, і через апостолів. Коли по-
трібно, Він нагадує нам цю інфор-
мацію, попереджає. Це як дорожні 
знаки — щоб ми були уважнішими, 
десь зупинилися, мудро подолали 
певну частину дороги. 

— Які плоди неправдивих про-
років?

Михайло Мокієнко.: Хай наша 
розмова буде серйозною осторогою 
для тих, хто легковажно ставить-
ся до служіння пророка. Наслідки 
від лжепророків — гіркі і недобрі. 
Якось довелося займатися душеопі-
кунством однієї сім’ї. У них вже бу-
ли діти, а життя не було. Стали роз-
биралися з причинами і зрозуміли, 
що одружилися вони не по любові, 
а через пророцтво. Тому пророки 
мають пильнувати — за що молити-
ся, за що ні.

Істинний пророк передає Боже 
Слово, фальшивий — думки влас-
ного серця. Про таких написано: 
«вони впровадили народ Мій у по-
милку, говорячи мир, а миру нема» 
(Єз.13:10). Тобто, ті душі, яких Гос-
подь не хоче засоромити, засму-
тити, вони засмучують і навпаки. 
Фальшиві пророки руйнують церк-
ву, несуть деструктив. Свіжий при-
клад — пандемія. Мені особисто 
доводилося мати справу з дуже на-
ляканими людьми від пророцтв. То-

му, брати і сестри, пильнуйте, що ви 
говорите, щоб не нести відповідаль-
ності перед Богом. «Бо не дав нам 
Бог духа страху, але сили, і любови, і 
здорового розуму» (2Тим.1:7). 

— Як нейтралізувати фальшиві 
пророцтва, щоб вони не руйнува-
ли церкву?

Михайло Паночко: Найвищий 
формат пророцтва — Біблія. Вона є 
контролем для всіх пророцтв і про-
років. Справжній пророк поважає 
Біблію, вчиться від неї і стоїть під її 
авторитетом. Якщо пророкуючий не 
кориться Писанню, то він — на не-
безпечній дорозі. Хай навіть за ним 
йде маса людей. Справді, люди час-
то ведуться на містичне. Я дивую-
ся, що в ХХІ ст. — така духовна не-
грамотність. Людей, які не знають 
Біблії, дуже легко звести всіляким 
шарлатанам. Справжній лідер вка-
зує на Боже Слово і на Христа. Фаль-
шивий — працює на себе і на свої ін-
тереси. Написано, що в останні часи 
з’явиться багато неправдивих про-
років. Але в кожного з нас є Біблія. 
«Дослідіть-но Писання, бо ви дума-
єте, що в них маєте вічне життя, во-
ни ж свідчать про Мене!» (Iв.5:39). 
Центр Євангелії — Ісус. І пророцтво 
має звертати головну увагу на Ісуса.

Я знав сестру, яка мала дар про-
роцтва. Вона ніколи не молилася за 
такі потреби як одруження, їхати чи 
не їхати в Америку, навіть за хворо-
би. Вона перш за все приводила лю-
дей до Христа. Тому її служіння було 
розумне і правильне. Людям ціка-
во, що буде завтра, через 100 років. 
Але навіщо вам це знати? Вам треба 
знати, що у вашому серці, щоб при-
вести його до ладу і жити насиче-
ним християнським життям. 

— Отже, найважливіше в цьому 
питанні — навчити людей Божого 
Слова.

Михайло Паночко: Тільки так. 
Інакше люди потраплять під вплив 
маніпуляцій. А нині їх дуже багато. 
Тому слід робити наголос на вивчен-
ня Біблії. Мова йде про духовну ві-
йну. Візьміть меч духовний і дайте 
відсіч лукавому.

Пастирі мають дуже пильнувати, 
чи будує пророцтво церкву. На моє 
переконання пастир повинен мати 
дар розпізнання духів. Він має ну-
тром чути — чи від Бога пророцтво. 
Він має право зупинити, заборони-



ти, наставити згідно Писання. Богобійний пророк 
обов’язково прислухається. Фальшивий — ніколи. 

— Ще одна проблема — сьогодні багато фаль-
шивих пророків перейшли з церкви в інтернет. 
І звідти їх дістати надзвичайно важко… Але ко-
ли мова йде про церкву, як дисциплінувати про-
рока, який несе деструктив і зневажає авторитет 
пастора?

Михайло Паночко: Я дуже співчуваю тому пас-
тору, в якого з’явився такий кадр. Було таке, що на 
богослужінні пророкували проти мене: «Я буду те-
бе карати!» А там були люди, які тільки почали на-
ближатися до Бога. Стою за кафедрою і думаю: «Що 
ж мені робити? Вони вірять кожному слову». Кажу: 
«Брате дорогий, якщо Господь захоче мене покара-
ти, тебе не буде питати!» Усі усміхнулися, і тема за-
крита. Той пророк, на жаль, дуже погано закінчив 
життя. Такі речі треба нейтралізувати. І пророк має 
підкоритися. Інакше його потрібно взяти на заува-
ження і попередити церкву. А істинних богобійних 
пророків навпаки — заохочувати, спілкуватися, мо-
литися за них. Вони — на передовій, де сатана може 
підстрелити. Кожна людина цінна як Боже дитя, не-
залежно від дару. Не потрібно, як у деяких церквах, 
надмірно виділяти пророка, робити з нього ідола. 
Це надимає людину, вона починає дерзати від себе. 

В Об’явленні є пророчі звернення до церков. Там 
є докір, але завжди дається вихід. Ціль Святого Ду-
ха — не побити, а навпаки. Якщо є найменша наго-
да спасти людину — Бог її витягне. Як розбійника на 
хресті.

Не хотів би, щоб наша розмова виглядала так, ні-
би ми проти пророцтв. У моєму житті було багато іс-
тинних пророцтв, але я не будував на них. Господь 
навчив мене будувати на основі Біблії. Ми за те, щоб 
були пророки, які люблять, поважають церкву, є її 
прикрасою. Через яких наверталися б до Бога люди.

— А що робити, якщо люди розважають над 
пророцтвом, але думки розділилися?

Михайло Мокієнко: Мені здається, коли діє Бо-
жий Дух, як правило, Він дає однодушність. Якщо 
думки розділилися — це перший сигнал, щоб замис-
литися. Може, не відразу, але Бог дасть правильне 
відчуття і розуміння. Коли Ісус сказав про Івана: «Я 
схотів, щоб він позостався, аж поки прийду», то учні 
подумали, що той не помре. Я маю певну практику, 
і бували моменти, коли через деякий час люди ка-
зали: «Через вас було слово і точно так виконало-
ся!» Тому — не поспішайте. У Бога все виконаєть-
ся вчасно. 

Ми повинні вчити церкву все ж таки надмірно не 
надіятися на пророцтва. Це тільки допоміжний дар 
для потіхи і розради, а основою є Ісус Христос і Пи-
сання. Часом люди носяться, передають один одно-
му. Можливо, це було сказано, до конкретної люди-
ни, чи церкви, і зовсім не стосується інших. 

За матеріалами каналу 
«Медіаслужіння УЦХВЄ»

«Щойно було пророцтво, щоб о 00:00 звершили ду-
же сильну молитву...»

«Через пророчі слова Бог говорив, щоб народ мо-
лився в такі години: 18:00, 21:00, 00:00, 03:00-04:00. 
Розішліть по групах».

«Було сказано, щоб у цю ніч мазали одвірки своїх до-
мів, бо буде йти ангел губитель...»

Упевнений, що ви не раз стикалися з масовою роз-
силкою повідомлень подібного змісту.

Я завжди скептично ставлюсь до таких пророцтв. На-
самперед тому, що нам невідоме джерело їхнього по-
ходження, де й ким було сказане це слово та наскіль-
ки перевірений той чи цей «пророк». Аргумент, що «ін-
формація на 1000%, бо мій шваґер живе в Америці й 
скинув це в сімейну групу» — виглядає доволі смішно.

По-друге, варто поставити уточнювальне запитання: 
«За яким часовим поясом потрібно звершувати ці мо-
литви, чи Бог не уточнив?» Бог є над часом, а тому дні, 
хвилини й секунди для нього не мають принципового 
значення. Молитва, яка була сказана за багато часу до 
настання якоїсь події, не втрачає своєї сили й в момент 
її настання. Молитва матері за сина, наприклад, діє на-
віть після її смерті. Якщо вночі має статися якась біда, то 
ваша молитва вдень матиме таку ж саму вагу, як і мо-
литва вночі. Хоча є індивідуальні випадки, коли Бог спо-
нукав молитися конкретно в якийсь час...

Загалом, такі пророцтва дискредитують п’ятде-
сятників. Хтось казав мені так: «Вони ж не нашкодять, 
молитов забагато не буває, нічого немає поганого в то-
му, що люди будуть молитися в ці години». Погоджуюся 
в тому, що молитися треба завжди. Схвалюю й пропози-
ції об’єднуватися в молитві в певні години, у тому числі 
й нічні. Але якщо це рішення людей, то подаваймо його 
відповідно як людське, не маніпулюймо ім’ям Божим.

Людині, яка не має відповідного досвіду віри, такі 
пророцтва можуть нашкодити. Бо якщо вона не зможе 
молитися у вказані години, то відчуватиме вину й не-
повноцінність. А якщо все ж таки змусить себе йти за 
цими вказівками, то її емоційний і фізичний стан може 
зазнати руйнації. Через ці повітряні тривоги в людей і 
так сон порушений, хтось почергово спить. Замість то-
го, щоб нормально помолитися перед сном із сім’єю чи 
в зібранні з народом Божим, мусять вставати опівночі, 
потім, тільки заснувши, вставати о 3-й годині ночі. Бо 
«Бог сказав» молитися в такі години... Вранці людина 
ніяка, не може нормально ні думати, ні працювати. Бо 
потрапила в рабство чиїхось переконань... А ми, брати, 
до волі покликані. То навіть і нелогічно, коли церква зі-
йшлася, щоб молитися, а Бог, мовляв, каже: моліться в 
такі-то години...

Усе досліджуючи, тримаймося кращого!

Олександр ГЕНІШ

«Щойно було 
пророцтво…»



Покаяння на рейках
Я покаялася на залізничних рей-

ках у містечку Жмеринка Вінницької 
області. Сталося це так. Мою маму 
запросили на євангелізацію, там во-
на навернулася до Господа й стала 
ходити до церкви. І я ходила з нею 
як «дитина віруючої мами».

Якось після богослужіння, це бу-
ло 2 листопада 1997 року, ми з мо-
лоддю після недільної школи виру-
шили до одного з братів додому, 
щоб пообідати й провести репети-
цію зі співу. Коли йшли залізнични-
ми рейками, цей брат сказав: «Ви 
знаєте, у мене таке враження, ні-
би над церквою натягнута гумова 
ковдра… Ти намагаєшся бути свя-
тим, зростати духовно, але тебе не-
мов не пускають: «Не висовуйся, на-
зад!» Але я зрозумів, що потрібно 
для пробудження в нашій церкві». 
Він тоді саме прочитав книгу «Про-
будження починається з мене». І 
каже далі: «Потрібно просто пого-
дитися жити без найменшого грі-
ха. Домовитися, що ми й напівправ-
ди не скажемо; чужого не візьмемо, 
навіть якщо це ручка в офісі; якщо 
розгніваємося, то розберемося із 
цим гнівом; не будемо ображатися 
та ображати…» І додав: «Я вірю, що 
люди погодяться. Ну, вся церква — 
то навряд. Але вірю, що знайдуться 
люди, які зможуть так жити!» І він 
став перераховувати таких людей — 
спершу тих, хто йшов із нами тими 
рейками, потім згадав ще кількох, і 

в кінці каже: «Ну, і Свєта, якщо за-
хоче…» 

Я йшла трохи попереду, і в той 
момент просто розвернулася на 180 
градусів і сказала: «Звичайно, захо-
чу!» І саме цей момент я вважаю 
моментом свого покаяння — рішен-
ня по-справжньому служити Богу, 
не наполовину, не трохи. До цього я 
мала подвійне життя. Я була своєю і 
у світській школі, і в недільній школі. 
Але тоді вирішила: «Я хочу жити без 
найменшого гріха!»

Минуло більше 24 років, і я жод-
ного разу не пошкодувала про своє 
рішення. Через чотири дні після по-
каяння Бог хрестив мене Святим Ду-
хом. Для мене це була величезна 
радість, але тоді я до кінця ще навіть 
не розуміла, що це за сила…

Зіниця Божого ока
Коли мені було 19 років і я зао-

чно навчалася в Одесі, то зі мною 
трапився такий випадок. Я пізно 
ввечері поверталася додому й рап-
том відчула, що мене хтось наздо-
ганяє. Я професійно займалася лег-
кою атлетикою, бігала на великі 
дистанції, тому подумала: «Нічого, 
втечу!»

Але втекти не вдалося… Кілька 
довгих стрибків — і якийсь п’яний 
чоловік стиснув моє горло. Він став 
щось від мене вимагати, я навіть не 
розуміла, що саме… І коли він трохи 
послабив хватку, щоб почути мою 
відповідь, я сказала: «Ви зараз сер-
йозно ризикуєте, тому що торкаєте-
ся до зіниці Божого ока! Я — хрис-

тиянка, я Божа дочка!» Він брудно 
вилаявся і став ще грубіше вимага-
ти свого... 

Я знала, що прийняла тверде рі-
шення служити Богові — і Святий 
Дух живе в моєму серці. Тож поча-
ла молитися іншими мовами. І ко-
ли він знову відпустив горло, у ме-
не вирвався поклик до неба. Через 
кілька секунд я побачила цього чо-
ловіка на великій відстані від себе 
— він лежав на землі й дивився на 
мене переляканими очима, не розу-
міючи, що відбулося… А ще за мить 
підскочив і втік.

Я й сама не знаю, що відбулося. 
Чи послав Господь Свого ангела, чи 
Він Сам заступився за мене? Але я 
вивчила цей урок: якщо ми посвя-
чуємо своє життя Богові, нам немає 
чого боятися. Він захистить! Зі Свя-
тим Духом ми в безпеці.

Жертва сатані
На початку 2020 року я слухала 

проповідь Девіда Вілкерсона про 
захист власного дому, сім’ї. І мене 

Моя духовна війна

Свiдчення



дуже докорило запитання, яке він 
поставив: «А ви молитеся за спа-
сіння своїх рідних? Молитеся по-
справжньому? Чи тільки раз на тиж-
день піднімаєте руку в церкві за 
них? Поставили галочку, перекла-
ли відповідальність на інших…» По-
тім він поставив ще одне запитання, 
після якого я заплакала: «А ви маєте 
хоча б один день на тиждень посту 
за спасіння своїх близьких?»

Я подзвонила мамі (тільки ми в 
родині віруючі), кажу: «Проголошу-
ємо цей рік роком спасіння наших 
близьких! Усіх рідних нам по крові, 
навіть тих, кого ми ніколи не бачи-
ли. Будемо молитися, вибирай день 
посту». Мама вибрала день. І вже 
третій рік ми молимося й постимо-
ся, щоб наша родина прийшла до 
Бога.

До кінця 2020 року в моїй голо-
ві прозвучало багато голосів: «Ну й 
що, що ти молишся й постишся? Чи 
хоча б хтось із твоїх рідних покаяв-
ся? Де хоч одна відповідь на твої 
молитви?» Я знала, що це брехня 
диявола і йому не варто вірити. Але 
загалом духовно це був дуже важ-
кий період для мене, ніби темрява 
навколо згущається й тисне. І я про-
сила церкву підтримати в молитві.

Уранці 30 листопада 2020 року я 
вирушила до свого родича, із яким 
у мене були теплі стосунки, за якого 
ми з мамою молилися, який бував у 
мене вдома й в церкві, наближався 
до Бога. Але він усе життя займався 
огидними для Бога справами — екс-
трасенсорикою, езотерикою, гіпно-
зом та іншими окультними практи-
ками. Це був ранок нашого з мамою 
посту. Ми помолилися разом по те-
лефону, мама — у Жмеринці, я — у 
Києві. І я поїхала до нього, щоб йо-
му трошки допомогти. Коли зайшла 
у квартиру, стала знімати верхній 
одяг — то зненацька отримала удар 
у спину! Я обернулася й запитала: 
«Що таке?» Навіть не зрозуміла, що 
відбулося... І тут побачила, що він 
стоїть із занесеним ножем, на якому 
вже була моя кров…

Він спробував принести мене в 
жертву дияволу прямо в себе вдо-
ма. Я не сподівалася такого, тому 
що ніколи не було з його боку чо-
гось подібного. Боже чудо — те, що 
я жива. Він цілився в серце. Але ніж 
прорізав м’язи на 10-12 сантиметрів 

між хребтом і лопаткою й зупинився 
біля основи легень, не задівши жод-
ного органа. Слава Богу!

Поки наспіла допомога, минуло 
15 хвилин. Під час боротьби на мо-
їй руці з’явилося п’ять колото-різа-
них ран. Але всі сухожилля лишили-
ся цілими, і це — ще одне чудо! Об-
личчя було подряпане. Він намагав-
ся виколоти мені нігтями очі. Але очі 

ний зберегти від смерті, якщо ти по-
вністю довіряєш Йому.

Скільки людей знали, що Бог зці-
лив жінку, яка 30 років страждала 
від кровотечі? Якщо рахувати всіх, 
хто будь-коли жив на землі, то на-
певно — мільярди… Скільки людей 
знали про Вартимея, який прозрів, 
про Лазаря, який воскрес? Теж мі-
льярди.

Скажіть, у кого з вас у житті було 
хоч одне чудо? У всіх! Щодня Бог ви-
являє нам Свої чудеса. Але скажіть, 
скільки людей знає про ваше чудо? 
Скільки людей сказали «Слава Гос-
поду!» за Його працю у вашому жит-
ті? Скільком ви розказали про Його 
чудеса, про те, що Він учинив? Ми, 
Його Церква, пишемо сучасну істо-
рію християнства, щоб ще багато хто 

не постраждали, і вже за тиж-
день усі подряпини зажили, 
навіть на чутливій шкірі повік.

У лікарні я усвідомила, що 
ніж зігнувся в мене в спині. 
Кажу лікарю: «Ніж був зігну-
тий, він зігнувся в мене в спи-
ні!» Він мені: «Твоє щастя, що 
не об хребет, на кілька мілі-
метрів лівіше — і тебе вже 

не було б серед живих або до кінця 
життя була би паралізована!» Слава 
Господу! Я знаю, що Бог може навіть 
ніж в спині зігнути, якщо Він хоче за-
хистити свою дитину!

Хто знає про ваше чудо?
Я дякую Богові за шанс жити — 

30 листопада стало другим днем 
народження, адже в цей день жит-
тя могло обірватися. Молюся, щоб 
звершити те, заради чого Він лишив 
мене на землі. Того ранку я одяг-
нула футболку з написом «Blessed 
beyond measure» (Благословенна 
без міри). А на кофтині було напи-
сано: «Your Kingdom come, Your will 
be done» (Хай прийде Царство Твоє, 
хай буде воля Твоя). Цей одяг, прорі-
заний ножем, забрала поліція як ре-

чові докази. Я молилася, щоб і для 
них це стало свідченням.

Бог швидко відновлював мене! 
Дякую всім, хто підтримував у мо-
литвах. Уже через 10 днів я змо-
гла летіти в справах служіння, адже 
квитки вже були придбані. Витрима-
ла довгий 13-годинний переліт. Це 
чудо! Шрами лишилися як пам’ять 
про те, що Бог — Всемогутній і силь-

У лікарні



пізнав Його. Написано: «Вони йо-
го перемогли кров’ю Агнця та сло-
вом свого засвідчення!» (Об.12:11). 
Ми перемагаємо, коли розповідає-
мо про Божі чудеса в нашому житті. 

Духовна війна
Мій родич через чотири місяці 

після цього інциденту, весною 2021 
року, перейшов у вічність. Я говори-
ла з родичкою, яка відвідувала йо-
го за місяць до смерті. Вона сказала, 
що ще не бачила його таким — він 
дуже змінився, був як ангел. Вірю, 
що Бог відповів на наші молитви. У 
мене немає чіткого підтвердження, 
але я вірю, що ми побачимося з ним 
у вічності.

Іноді мене запитують: «А ти йо-
му простила?» Я чітко усвідомлюва-
ла, проти кого моя боротьба. Що на-
магався мене вбити не родич, а ди-
явол, якому той віддав владу над 
своїм життям. Тому моє серце віль-
не навіть від тіні непрощення й зла. 
«Бо ми не маємо боротьби проти 

крови та тіла, але проти початків, 
проти влади, проти світоправите-
лів цієї темряви, проти піднебесних 
духів злоби. Через це візьміть по-
вну Божу зброю, щоб могли ви дати 
опір дня злого, і, все виконавши, ви-
тримати» (Еф.6:12-13).

Мій батько все життя пив і до 
цього часу зловживає алкоголем. 
Найчастіше він випиває саме тоді, 
коли Бог мене використовує. Тому 
що це — духовна війна. Але він — 
дуже творча людина. Я попросила 
його написати для мене пісню. Ко-
лись, у 1998 році, йому поламали 
пальці — і він перестав грати на гі-
тарі та співати. На моє прохання він 
щоразу відповідав: «Ет, моє життя 
вже закінчилося… Оце тільки місце 
на кладовищі — і все…» Я казала: 
«Ні, тату, у тебе є майбутнє! Я чекаю 
на твою пісню!»

І так десь три роки я його проси-
ла, також ми з мамою за нього мо-
лилися. І нарешті він написав піс-
ню… Приїхав до Києва, тиждень жив 

у мене, побував на служінні в нашій 
церкві «Жива надія». Коли прийшли 
додому, він каже: «Дай мені, будь 
ласка, Євангелію і Псалтир». Став 
читати, прочитав за раз усі 150 псал-
мів і написав пісню-покаяння. Я ві-
рю, що це не остання його пісня. І 
що ці слова покаяння будуть реалі-
зовані в його житті.

Я просто хочу заохотити вас мо-
литися, поститися за своїх рідних 
і вірити, що Бог чує молитви. У нас 
як церкви є право, влада й відпові-
дальність, щоб у цей час, коли ба-
гато людей живуть у страху, гово-
рити їм істину — про Того, Хто дає 
надію й може змінити життя. «І шу-
кав Я між ними чоловіка, що поста-
вив би загороду, і став би в виломі 
перед Моїм обличчям за цей Край, 
щоб Я не знищив його, та Я не знай-
шов!» (Єз.22:30).

Світлана КУЧЕРЕНКО

Мене дещо нудить від однієї з ві-
русних фраз сучасного популярного 
християнства — «Бог зробить щось 
велике у твоєму житті!» 

Часто до того докладається та-
кож якась умова – «якщо ти тільки 
повіриш / станеш кращою / відкла-
няєшся тридцять разів / перестанеш 
боятися / не їстимеш солодкого / 
уникатимеш м’яса, шпильок і зоро-
вих контактів». Про це опційне про-
довження можна говорити окремо, 
але вже навіть базова фраза мене 
відверто напружує.

Бо, якщо розібратися з матчас-
тиною, стає очевидним, що найве-
личніше Він уже зробив: відкрився 
нам через Свого Сина, Господа Ісуса 
Христа, Який став втіленим Словом, 
перейшов через хресну смерть і во-
скрес, відкривши нам сутність Отця 
й шлях до Нього.

І, якщо чесно, цього вже досить. 
Добра Новина, власне, така. 

Відтак, обіцянка «чогось вели-
кого», що Бог має ще зробити, зву-
чить маніпулятивно, незріло, але, 
що найгірше, зміщує фокус із того, 
що важливе насправді. 

З погляду християнства, якщо 

Христос відкрився мені особисто, а 
я повірила Йому та Його прийняла 
— цього вже достатньо для моєї гли-
бинної радості. Це не лише велика 
новина, але новина найбільша. Це 
не заперечує того, що Бог працює в 
моєму житті, але штука в тому, що 
Він — не маг і навіть не мудрий Ґан-
дальф, який стріляє феєрверками з 
патериці. Він Той, Хто працює в моє-
му житті, працюючи в моєму серці.

Зцілюючи й освітлюючи моє сер-
це, Він змінює моє життя. Усе, що 
приходить у нього хорошого, не я 
«притягую своїми думками», не 
трапляється випадково (як, примі-
ром, великий вибух), не насвічуєть-
ся мені зірками всупереч усіляким 
ретроградним меркуріям і навіть 
не з’являється тому, що я щось там 
«проголошувала» й в щось там віри-
ла. І навіть не тому, що я була хоро-
шою дівчинкою.

Бог Своїм Духом і Своїм Словом 
на підставі Своєї благодаті працює з 
моїм серцем і серцями інших людей 
довкола мене. Це також є тим ве-
ликим, що Він продовжує робити. Я 
шукаю Його, Він знаходить мене — і 
ця Зустріч все змінює. Усе — але не 

одномоментно. Натомість жити по-
за пошуком Його обличчя, проте в 
очікуванні спонтанних див — озна-
ка магічного мислення, а не здоро-
вого християнства. 

Намагатися розповісти комусь 
про Христа, попестивши їхні мрії ба-
дьорим «Бог щось зробить для тебе 
велике!» — не євангелізація, а мар-
кетинг власних поверхневих ідей.

Він уже зробив усе. Його любо-
ві достатньо. Моя радість — у Ньо-
му. Мої втрати й біль — не ознака 
того, що Він про мене забув чи пе-
рестав піклуватися. Його любов пе-
ревищує моє розуміння Його, себе 
й цього світу. Його любов — вічна й 
присутня навіть тоді, коли видаєть-
ся неочевидною. Але відповідей по-
за Ним немає. 

Кожне питання, кожен пошук, 
зрештою, веде мене до хреста. До 
Любові розп’ятої. До того найвелич-
нішого, що Він для мене зробив — 
і тією ж мірою до найбільш незбаг-
ненного. 

І це саме той випадок, коли спро-
щувати й розчленовувати віру на ко-
роткі підбадьорливі лозунги — не-
безпечно.

Надійка ГЕРБІШ

Він уже зробив усе



«Згадуйте наставників ваших, 
котрі проповідували вам Слово 
Боже, і, споглядаючи на кінець їх-
нього життя, наслідуйте їхню ві-
ру» (Євр.13:7).

Благословення народитися в сім’ї 
християн

Мій батько Семен повірив у 1924 
році через свідчення свого дядька 
Дмитра, який повернувся до нашо-
го села Стронятин, що на Львівщи-
ні, із Америки. А вже в 1928-му ро-
ці в селі утворилася Христова Церк-
ва, і першим її пресвітером був мій 
батько. 

Тож моя доля рясно благосло-
венна Господом, бо народився я в 
сім’ї щирих християн і виховувався 
(разом із братом Михайлом) згідно 
з євангельською наукою. З дитин-
ства зберіг віру в Бога. Бог благосло-
вив мене дружиною Євгенією, ми 
прожили разом 57 років, Бог пода-
рував нам синів, невісток, внуків та 
правнуків. 

Однак у цьому свідченні я хочу 
коротко розповісти про свого бать-
ка Семена. 

Фронт 
З приходом радянських військ 

на Львівщину мого батька примусо-
во забрали на війну. Його взяли без 
повістки й одразу відправили на пе-
редову. Щоправда дозволили взя-
ти з собою Біблію, яку батько проніс 
через всю Польщу до кордону з Ні-
меччиною. На передовій, в окопах 
і траншеях, він при нагоді читав Бі-

блію солдатам та офіцерам. Про цю 
подію за десять днів знав уже весь 
полк, і говорили, що до них посту-
пив якийсь особливий священник. 
А під час німецького бомбардуван-
ня дехто ховався за нього, щоб зали-
шитися живим. Побувавши на фрон-
ті, на грані смерті від голоду, холо-
ду й бойових дій німецької армії, із 
опухлими ногами на польсько-ні-
мецькому кордоні, важко поране-
ний батько повернувся додому інва-
лідом, не вбивши жодної людини, з 
Біблією в руках і в серці, з якої про-
повідував до кінця свого життя Сло-
во Боже, виконуючи служіння пре-
світера Церкви Христової. 

Після оздоровлення батько до 
самої смерті виконував всі польо-
ві, господарські, будівельні роботи 
у Львові. 

Арешт і сталінські табори Сибіру
Через активну євангельську по-

зицію батька влада заарештува-
ла його за «антирадянську діяль-
ність і пропаганду» й запроторила 
до в’язниці у Львові. Там його чека-
ли великі випробовування. Не до-
мігшись бажаних результатів, вла-
да відправила його по етапу в Сибір. 

Там Господь звів батька з інши-
ми братами з України, які так само 
відбували покарання за віру в Хрис-
та, зокрема з мужем Божим, істин-
ним пророком братом Федором із 
Вінниці. Удень вони важко працю-
вали в суворих сибірських умовах, 
а вечорами за їхню чесність, слух-
няність і якісну роботу енкаведисти 
дозволяли їм збиратись у просторі-

шій землянці для поклоніння Бого-
ві. У їхніх проповідях, піснях і мо-
литвах не було жодного політично-
го слова, ніхто не нарікав на владу 
тих років, на холод, голод, на ви-
снажливу працю, на мізерний про-
дуктовий пайок, а навпаки — вони 
раділи, дякували й славили Бога за 
те, що удостоїлися прийняти зневагу 
за ім’я Ісусове. Репресовані віруючі 
добре пам’ятали й розуміли слова 
апостола Павла, який сказав: «Тому 
любо мені (перебувати) в немочах, 
у знущаннях, у нуждах, у пересліду-
ваннях, в утисках за Христа, бо коли 
я слабкий (тілом), тоді я сильний (в 
Бозі) духом. Адже ознаки апостоль-
ства мого виявилися у вас у всяко-
му терпінні, знаменнями, чудесами 
і силами (Духа)» (2Кор.12:9,10,12).                                                

І Дух Святий справді супроводжу-
вав служіння ув’язнених за Христа 
чудесами й знаменами.

Недалеко від місця їхнього за-
слання проживала одна старенька 
жінка, у якої параліч зігнув хребет у 
дугу, і ходила вона за допомогою ко-
ротенької палички та іноді, з дозво-
лу охорони, відвідувала їхні вечірні 
богослужіння в землянці. На одно-
му з тих богослужінь Катя (дружина 
пророка Федора), зі співчуттям гля-
нувши на стареньку, звернулася до 
присутніх і до брата Федора, щоб 
помолитися до Небесного Лікаря за 
зцілення. Федір звернувся до Бога 
в молитві за зцілення цієї калічки й 
отримав від Нього підтвердження, 
що Його воля зцілити її відразу за їх-
ньою молитвою. Тоді Федір сказав, 
щоб ті, хто сумнівається в її зціленні, 
залишили зібрання. Після цього за 

Подвиг віри
Наша iсторiя



жінку стали молитися всі присутні. 
Під час молитви Господь скерував 
руки Федора на хребет цієї калічки 
й повільно просував їх від шиї дони-
зу, а за руками одразу на очах при-
сутніх хребет вирівнювався й ставав 
як у здорової людини. У цій чудесній 
події прославився Господь, утверди-
лася віра в арештованих християн і 
багато людей увірувало в Господа!                                                                                 
Друге чудо Боже, у якому просла-
вився Господь, таке. У Новосибір-
ській області була страшна засуха, 
до такої міри, що вся рослинність 
вигоріла, ріки повисихали, зем-
ля пересохла та потріскалась. Вла-
да змушена була вирізати худобу й 
птицю на колгоспних фермах, щоб 
не пропала. Тоді брати, спонукані 
Духом Божим, стали молитися, щоб 

зи їхні, і дай рабам Твоїм говори-
ти Слово Твоє із сміливістю; тоді, 
як Ти простягнеш руку Твою на зці-
лення, і щоб знамення і чуда твори-
лись Ім’ям Святого Сина Твого Ісу-
са…» (Дії 4:29-30). Під час молитви в 
землянці Господь відповів їм звуком 
далекого грому, як і обіцяв. Коли 
батько вийшов із землянки, то по-
бачив вдалині на блакитному небі 
маленьку хмарку. Вони продовжу-
вали молитву, і раптом пролунав 
сильний грім. Вийшовши із землян-
ки, брати побачили велику хмару, 
яка великим валом насувалася на 
Новосибірськ. Після дощу, який від-
бувся над містом, браття в супрово-
ді енкаведистів прибули до керівни-
цтва міста й просили їх, щоб ті взяли 
з собою карту міста й той акт, який 

прийшов на їхнє зібрання, то йому 
запропонували помолитися. Добре 
знаючи служіння п’ятдесятників, він 
став емоційно молитися на вивче-
них інших мовах і сильно «проро-
кувати». Коли він закінчив «моли-
тися», тоді в дію й боротьбу вступив 
Сам Господь, Який устами брата й 
пророка Федора прилюдно викрив 
диявольський план із знищення 
Церкви. Від сказаних Божих слів той 
енкаведист упав на землю, тремтя-
чи й визнаючи свої гріхи, щиросер-
дечно покаявся й сказав: «Істинно 
з вами Бог!» Він прийняв Христа як 
особистого Спасителя. По молитві 
з покладанням рук Федора Христос 
охрестив його Святим Духом зі зна-
менням інших мов (див. Дії 8:14-17; 
19:6), і звідти він поїхав додому, щоб 
уже свідчити про все те, що зробив 
для його спасіння Христос.

Через брата Федора Господь та-
кож об’явив членам церкви про 
смерть Сталіна та якою хворобою 
він буде вражений. І так сталося.

Коли молилися за долю мого та-
та, то Господь устами брата Федора 
сказав коротко й зрозуміло: «Семен 
вільний!» І наступного дня прий-
шов до тата посланець НКВД, вру-
чив повідомлення, щоб тато негай-
но з’явився в кабінет начальника. 
Коли батько зайшов до нього в ка-
бінет, той сказав: «Садись, Семён 
Васильевич! Ты, наверне, соскучил-
ся за родиной, за женой, за деть-
ми?» Батько відповів: «Так, пане на-
чальнику». Той продовжив: «Ты сво-
боден, вот тебе документы, распи-
шись и возвращайся на родину». 
Батько подякував, поблагословив 
його євангельським благословен-
ням, подали одним одному руки й 
розійшлися. Тоді батько востаннє 
зайшов на благословенне Богом зі-
брання, усі від щирого серця подя-
кували Богові за Його щедрі благо-
словення й милості, за Його чуда й 
знамення, якими Він їх супроводжу-
вав і утверджував їхню віру. Зі сльо-
зами радості й подяки батько по-
прощався зі всіма членами церкви й 
поїхав додому.                                                                                   

Вислання на Північ
У той час, коли мій батько відбу-

вав покарання в Новосибірській об-
ласті, то з нашого села в 1952 році 
одночасно відправили в Сибір аж 20 

Господь для Своєї слави послав дощ 
тільки в межах міста Новосибір-
ська. Господь прийняв їхню молитву 
й зрозумілою мовою через проро-
ка Федора сказав, що повідомить їх 
Своїм громом (грозою). Також було 
їм сказано, щоб вони повідомили 
про цю подію військову владу, яка 
над ними, так само й цивільну вла-
ду Новосибірська. Тоді брат Федір, 
брат Василь і мій батько Семен в су-
проводі енкаведистів прибули до 
керівництва міста й дослівно пере-
дали їм всі слова Господні. Комуніс-
ти вислухали, тоді склали на них акт, 
змусили підписати й пригрозили їм 
покаранням, якщо не виповниться 
все те, що сказав їм Господь.

Коли вони повернулися до сво-
го місця перебування, то стали од-
нодушно молитися, як написано: 
«І нині, Господи, поглянь на погро-

склали на них, і разом 
із ними перевірили те, 
про що сказав їм Гос-
подь. Проїхавши ра-
зом із ними межі міста, 
усі знову були живими 
свідками чуда Всемо-
гутнього Бога, бо дощ 
рясно пройшов тільки 
в межах міста Новоси-
бірськ! 

Знову прославив-
ся Господь через Своїх 
рабів!                                   

Ідеологічна боротьба 
з церквою

На той час атеїсти різними спо-
собами боролися з Церквою Хрис-
товою. Поширеним був такий іде-
ологічний спосіб: у спеціальних 
навчальних закладах проходили 
підготовку комуністи, які потім ви-
давали себе за християн. Їх засила-
ли до церков, щоб вони спочатку 
втерлися в довіру, а потім робили 
руйнівну роботу. Настільки хитри-
ми були ці лжехристияни, що люд-
ською мудрістю неможливо їх вия-
вити, а лише даром розпізнавання 
духів (див. 1Кор.12:10). Коли вишко-
лений лжеп’ятдесятник із Ленінгра-
да відправився в Новосибірськ, щоб 
знищити Христову Церкву, Дух Свя-
тий у той же самий час у видінні по-
казав брату Федору цього чолові-
ка, відкрив його диявольську харак-
теристику й мету приїзду. Коли цей 
вишколений велетень-енкаведист 



родин, серед яких моя мама, я та мій 
брат Михайло й наша віруюча роди-
на. Без суду й слідства, несподівано, 
посеред морозної ночі в село ввір-
валася автоколона військових всю-
диходів, покритих брезентом, із гру-
пою озброєних енкаведистів, щоб 
із депортованих ніхто не встиг втек-
ти. Пам’ятаю, як до нашої хати серед 
ночі ввійшли кілька енкаведистів із 
автоматами в руках із криками: «По-
днимайсь! Собирайсь!» Ми вже та-
кої події й таких гостей чекали, тому 
встигли насушити невеликий мішок 
хлібних сухарів, які дозволили нам 
взяти й в зимову одежу одягнутися 
— і більш нічого. Усе надбане май-
но, худоба й будинки підлягали кон-
фіскації. Не вивозили паралізованих 
хворих, дуже стареньких людей, які 
вже не могли ходити. Коли заванта-
жили 20 родин у кузови автомобілів, 
то спочатку завезли в тюрму, що на 
вулиці Замарстинівській. Вивозили 
людей назавжди, без права повер-
нення на батьківщину.

Арештантів поселяли по 20-30 
душ чоловічої й жіночої статі разом в 
одну камеру. Тюремні камери закри-
валися й відкривались чекістами, які 
з автоматами чергували по коридо-
рах тюрми. Камери не опалювали-
ся, ні ліжка, ні табуретки не було, усі 
сиділи й спали на підлозі. Розмов-
ляти було заборонено. Годували нас 
«дієтичним» тюремним супом, і да-
вали по 200 гр. чорного ячмінно-ку-
курудзяного хліба з незрозумілими 
добавками. Камери з людьми за-
кривалися на 24 години. Для туале-
ту там же стояла 40-літрова каструля 
з кришкою (одна як для жінок, так і 
для чоловіків). А виносили туалетні 
відходи опівночі, у той час, коли нас 
виводили в тюремний двір на півго-
дини подихати повітрям. Хто пору-
шував тюремну дисципліну, того за-
пихали в холодний карцер, площею 
приблизно 1 кв. м, або в підвал із 
трупами. Люди задихалися, жовтіли, 
зеленіли, сліпнули…

Потім нас відправили на Північ 
СРСР. За чотири роки мені довелося 
багато перенести випробувань се-
ред Льодовитого океану, на острові 
Нова Земля. Багато разів був близь-
ко до смерті від вічних морозів і не-
стачі продуктів. Коли повернувся до-
дому, то мені здавалося, що я по-
трапив на райську планету. На Новій 

Землі за 4 роки я не бачив сонечка, 
жодного птаха, жодної рослинки, 
тільки безперервні морози й хурто-
вини, полярні сяйва з різнокольо-
ровими візерунками, які цілодобо-
во пересувалися з одного місця на 
інше. Видимість була приблизно та-
кою, як у наші ночі при круглому мі-
сяці на безхмарному небі. Увесь час 
співав 26-й псалом: «Великий Бог! 
Коли на світ погляну і бачу все, що Ти 
створив в красі…», а також 20-й пса-
лом: «Гляньте, браття, вгору, в синій 
небозвід…» 

Повернення додому
Бог зруйнував ворожі плани — 

і через чотири роки я, моя мама, 
брат першими з віруючих поверну-
лися додому. Трохи пізніше повер-
нувся додому з Сибіру мій батько та 
інші віруючі. З поверненням додо-
му, важко працюючи в колгоспі за 
трудодні й за копійки на будівель-
них роботах у Львові, починаючи 
з нуля, ми крок за кроком, день за 
днем набували умов для скромного 
життя. Перший рік спали на підлозі 
й накривалися старим рядном. 

Мій батько виконував пресвітер-
ське служіння до 1975 року. У ті ча-
си, незважаючи на зовнішні трудно-
щі, проповідували з повноти серця, 
співали з повноти серця й молилися 
з повноти серця, були братолюбні 
один до одного з ніжністю, у пошані 
випереджували один одного, у ста-
ранності не лінувалися, палали ду-
хом, служили Господеві, утішалися 
надією, у скорботах були терпели-
ві, у молитвах постійні, брали участь 
у потребах святих, були гостинні до 
чужинців, думали між собою одна-
ково, не величалися, не були заро-
зумілими. 

Василь ХОМ’ЯК (1934 - 2021 рр.)

Бог неодмінно прийде

Чому Бог сходить у цей окупо-
ваний ворогом світ фактично по-
тайки, під маскою, і, маючи на 
меті подолати диявола, засновує 
тут щось схоже на таємне товари-
ство? Чому не приходить у силі, 
не виступає відкрито? Чи означає 
це, що Він не достатньо могут-
ній? Ну, християни й очікують на 
Його пришестя у силі, просто не 
знають, коли це станеться. Та про 
причини цього зволікання можна 
здогадуватися. Він хоче дати нам 
нагоду перейти на Його бік до-
бровільно. 

Бог неодмінно прийде. Мені 
тільки цікаво, чи ті, хто просить 
Його відкрито і безпосередньо 
втрутитися у справи нашого сві-
ту, цілком усвідомлюють, що тра-
питься, коли це таки відбудеть-
ся. Адже тоді настане кінець сві-
ту. Коли на сцену виходить автор, 
значить, уже по всьому — виста-
ва скінчилася. 

Гаразд, отже, Бог прийде; та 
який сенс заявляти про те, що ви 
— на Його боці, коли матеріяль-
ний усесвіт навколо вже танути-
ме і розвіюватиметься просто на 
очах, ніби сон? Натомість же з 
нечуваним гуркотом поставати-
ме абсолютно нова дійсність — 
думка про щось бодай віддале-
но подібне ніколи не прийшла б 
вам до голови; то буде щось таке 
прекрасне для одних і таке огид-
не для інших, що ні в кого з нас 
не залишиться тоді жодної мож-
ливости вибору. Адже цього ра-
зу Бог прийде вже не потай, а 
відкрито, і те видовище буде на-
стільки приголомшливе, що спо-
внить кожну істоту або непере-
борною любов’ю, або непере-
борним жахом. Обирати, на яко-
му ви боці, буде вже надто пізно. 
Коли бачиш, що підвестися го-
ді, нічого казати, ніби просто ви-
рішив трохи прилягти. То буде не 
час для вибору; то буде час, ко-
ли ми остаточно з’ясуємо, чий бік 
насправді обрали, байдуже, усві-
домлювали це раніше чи ні.

Клайв Стейплз Льюїс
«Просто християнство»



*   *   *
Повечеряй зі мною, Боже,
Поруч сядь, посміхнись, як тато.
Ще салату докласти, може?
Чи чайку заварити з м’яти?

Кажуть, м’ята допомагає
Вгамувати зболілі нерви.
Чи у Тебе так не буває?
В Тебе, мабуть, міцні резерви.

Ой, пробач, я Тебе не тримаю…
Ти ж, напевно, спішиш до інших.
Десь хлопчина тебе благає,
Щоб нарешті настала тиша.

Горне матір своє дитятко,
Просить тільки про хліб і сонце.
Чуєш Ти і мольбу солдата — 
І для нього стаєш Оборонцем.

В мене ж сонце, і хліб, і тиша.
В Тебе — болю людського безмір…
Я не смію просити більше:
Залишайся, люби, не щезни!

Я тону у людському горі…
Простягни мені руку, Тату.
Повечеряй зі мною поряд —
Я чайку заварю із м’яти.
Ольга Міцевська

*   *   *
В пречисте тіло впилися кати —
Ти помирав тривало і болюче...
Чи зможеш, Спасе, чи забудеш Ти,
Як орки назнущались з Тебе в Бучі?!

І когут онімів. Лише сову 
Спроквола чути з-за дніпровських гребель.
Петро, апостол, став до ЗСУ. 
Він прагнув бути  захистом для Тебе.

Ти міг, звичайно, в іншому авто
Поїхати по трасі вільним рухом,
Та показав мені недавно хтось
Твій волонтерський в обгорілім брухті.

Ти, безперечно, був у тім аду,
Де довго ворушилися завали. 
Невпізнаного (ні, не у саду)
В подвір'ї маріупольськім ховали.

Я не молюсь. Пробач мені цей гріх.
Я не знаходжу слів правдивих, чесних...
Заради них, прошу, заради них
Зроби це ще раз, Господи — воскресни...
Домініка Дем

Молитва міст

То хмари над головою, то знову прогляне синь: 
Гостомель, Макарів, Ворзель, Охтирка, Ізюм, Ірпінь… 

Молитва крізь звук сирени, крізь вибухи угорі: 
Олешки, Чугуїв, Малин, Шевченкове, Бровари... 

В підвалах, метро, квартирах — прискорений пульс сердець: 
Бахмач, Волноваха, Харків, Варварівка, Кролевець...

Чоло заливає потом, обличчя проймає жар: 
Генічеськ, Нова Каховка, Чаплинка, Енергодар... 

Де діти кричать від жаху, де кров'ю спливає час: 
Скадовськ, Маріуполь, Щастя, Михайлівка, Лисичанськ... 

Розстріляні мирні люди — неначе жахливий сон: 
Дніпро, Миколаїв, Київ, Житомир, Токмак, Херсон... 

Пожежа іде за обрій, до неба — смолистий стовп: 
Полтава, Чернігів, Суми, Калинівка, Конотоп... 

Вкусивши вуста до крові від рідних до болю слів: 
Бердянськ, Мелітополь, Буча, Семенівка, Васильків... 

Пильнуй, Боже, кожну душу, надією осіни: 
Великий Бурлук, Іванків, Рубіжне, Нові Млини...
Дмитро Довбуш



*   *   *
Всевишній, Всемогутній Судіє!
Хай переможуть праведні, благаю!
Важкоозброєну ворожу зграю 
Хай прожене тоненьке копіє!

Хай візьме гору воїнство Твоє!
Хай на межі останнього одчаю
У розпал битви зійде ангел з Раю
І ворога дощенту розіб’є!

Хай Ґоліят паде до ніг Давида
І явиться Звитяга ясновида
Богопомазаному королю!

І хоч оцій війні не видно краю —
Хай переможуть праведні, благаю,
Хай переможуть праведні, молю!
Олена О’Лір

*   *   *
Найбільша мрія: аби на Великдень з вами.
Аби на Великдень разом. Аби на цей.
Привіт, мої рідні. Які новини у мами?
У мами, як завше: вона нині хліб пече.

Мої всі живі. Мій спокій на волосині.
«Мої» всі живі. Чи інші — ті — не мої?
У Львові якась матуся ховає сина.
У тисяч не залишилось дому, сім’ї.

І що я скажу? Що десь за межею меж
Ми всі на Великдень разом воскреслі, світлі?
Що Ти нас так любиш, що знову усіх збереш,
Якщо не у цьому, то значить на тому світі?

…Я плачу, мій Боже. Це все, що мені данó.
Малесенькі вклади, мов кроки до перемоги.
А Ти перетворюєш кров у густе вино.
З малих спотикань будуєш диво дороги.

Я плачу, мій Боже. Я плачу, бо досі є
Потреба вертатись. Мова. Діти і хліб.
На фото племінниця дірку показує —
Від зуба, який вже випав. Трохи болів.

Запитує мама: як я? Ліпше за всіх.
Тут люди творять чуда, і я не вигадую!
Он полька з волоссям білим, як перший сніг,
Частує заплакану дівчинку шоколадом.

…Запитує мама, як я? Чи розповім,
Що знаю нарешті, що було найціннішим.
Що більше, ніж слів, ніж осиротілих віршів —
Хотіла би повернутись у рідний дім.
Катерина Девдера

*   *   *
Ще назва є, а річки вже немає... 

Ліна Костенко
Ще назва є, а міста вже немає...
Трояндами учора ще цвіло.
Там залишки будинків лиш палають,
І юне посивіло там чоло.

Мов круки, налетіли літаки ворожі
І бомби сипали на мирний люд, 
Перетворили на руїни місто гоже,
Понищили людський багаторічний труд.

З підвалів чути плач дітей і крики:
— Допоможіть! Ми гинем без води!
Невинних жертв у місті вже без ліку
Від рук жорстокої московської орди.

Невже Ти, Господи, її не покараєш?
Там кров дітей волає від землі!
Ти бачиш все, Ти сльози їх збираєш...
Сповна заплатиш за діяння злі...
Лідія Вудвуд

Поетична сторiнка



У воєнний час церква живе, допомагаючи людям, які 
потребують підтримки, а також своїми звичайними тур-
ботами. 25 квітня в селі Старе Село Сарненського райо-
ну (колись Рокитнівського), що на Рівненщині, відбулося 
посвячення новозбудованого дому молитви.

«На другий день Пасхи відкрили гарний, великий 
молитовний будинок у Старому Селі, що неподалік кор-
дону з Білоруссю. Будувати приміщення, яке вміщає по-
над півтори тисячі людей, розпочали ще в 2011 році», — 
розповів старший єпископ Михайло Паночко, який був 
на святі та служив словом.

У місцевій церкві, старший пастор якої Марко Пиш-
няк, на сьогодні налічується понад 600 членів. Молодіж-
не служіння охоплює більше як 300 юнаків та дівчат,  а 
дитяче — близько 270 маленьких мешканців села.

Привітати місцевих християн зі святом зібралося по-
над дві тисячі братів і сестер із різних куточків Рівнен-
щини та гості з інших областей України. Зокрема й стар-
ший пресвітер обласного об’єднання церков Рівненщи-
ни Олександр Коток та його заступник Олександр Кузь-
мич.

Відкриття дому молитви в Старому Селі
Капелани Київщини та волонтери 

з Миколаївщини отримали автомобілі 
для служіння

За сприяння старшого єпископа Михайла Паночка 
волинський благодійний фонд «Доброта» закупив авто 
для двох важливих ділянок служіння церкви – допомо-
ги військовим та переселенцям.

Ключі від одного авто, а саме позашляховика, керів-
ник благодійного фонду Петро Кравчук вручив дирек-
тору Департаменту соціального служіння В’ячеславу 
Когуту. Служитель щиро подякував за подарунок: «Да-
ний автомобіль служитиме капеланам та волонтерам, 
які здійснюють душеопікунську працю в різних регіо-
нах нашої країни. Хай Бог вас благословить і примно-
жить посіяне», — побажав благодійникам В’ячеслав 
Когут.

Ще одне авто — мікроавтобус —  виділено на Мико-
лаївщину. За словами старшого пресвітера об’єднання 
церков ХВЄ Миколаївської області Андрія Свірдана, цей 
автомобіль буде служити в межах області, на ньому до-
ставлятимуть гуманітарну допомогу.

Чудовий весняний день подарував 
Господь мешканцям Старого Села під 
час посвячення нового дому молитви. 
Інформація про такі події в загальному 
потоці новин — ніби сонячний промінь 
крізь грозове небо, який нагадує, що 
гроза обов’язково скінчиться. В Україні 
знову настане мир — і будемо ще біль-
ше ним цінувати, як і безцінною Божою 
благодаттю.



Конференція на тему «Особливості служіння капела-
на та волонтера в умовах війни» відбулася 13-14 трав-
ня на Київщині. Більше ніж 60 волонтерів та капеланів 
із Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Запорізь-
кої, Рівненської, Хмельницької, Волинської та Львівської 
областей зібралися разом для того, щоб ділитися досві-
дом, починати нові проекти та підтримати один одного 
в цей нелегкий час.

Організатором конференції був Департамент со-
ціального служіння УЦХВЄ на чолі з директором 
В’ячеславом Когутом. Партнером заходу став благо-
дійний фонд «Підтримка для України», що з початку ві-
йни піклується про українських переселенців, прово-
дить евакуацію людей із гарячих точок України, підтри-
мує продуктами та гуманітарною допомогою найбільш 
вразливі верстви населення, що постраждали від війни 
— людей похилого віку, інвалідів, одиноких матерів із 
дітьми та дітей сиріт.

Під час конференції багато уваги було приділено на-
лагодженню зв’язків та співпраці волонтерів і капеланів 
між собою. Представники різних регіонів виходили на 
сцену для того, щоб розповісти про свій досвід служіння 
людям у період війни. На конференції В’ячеслав Когут 
презентував свій щойно виданий підручник «Капелан-
ство» та провів навчання, під час якого окреслив осно-
вні завдання капелана та волонтера в час війни, а також 
надав інструменти для вирішення найбільш поширених 
проблем, із якими стикаються  служителі, та шляхи їх ви-
рішення.

«Є різний час у житті. Іноді важливо просто зібрати-
ся разом та мати можливість сказати комусь, що в те-
бе немає сил і тобі потрібна допомога. Це одне з за-
вдань нашої конференції. Щоб ми могли об’єднатися та 
підтримувати одне одного в цей час війни», — сказав 
В’ячеслав Когут.

Учасники конференції поділились з нами своїми вра-
женнями.

Сергій Драгунов, м. Кривий Ріг:
«Інформація на конференції була дуже актуальною. 

Ми знайшли нових партнерів для того, щоб робити ще 
більше добрих справ. Окрім того, це дуже гарний час, 
коли ми змогли по-справжньому відпочити в колі одно-
думців. В умовах війни такого часу нам дуже не виста-
чає».

Олександр Вербинський, м. Нововолинськ:
«Чесно кажучи, не очікував що так добре будуть ви-

світлені теми з волонтерства. Думаю, що такий тренінг 
корисно було б послухати багатьом волонтерам. Зовсім 
не шкодую, що поїхав на конференцію».

На завершення всі учасники конференції отримали 
сертифікати про проходження курсу, у подарунок книгу 
«Капеланство» та спеціальний одяг волонтера або ка-
пелана.

Капелани братерства провели навчання 
на Київщині

Українські п’ятдесятники в Європі про-
вели нараду та навчання пасторів із

десяти країн

У місті Нідда, в Німеччині, 12-14 травня відбулося за-
сідання Комітету УЦХВЄ в Західній Європі та навчання 
пасторів українських церков із 10 країн ЄС.  Зустріч про-
йшла на базі місії «Неемія» під головуванням координа-
тора церков братерства в країнах Європи Юрія Веремія.

Під час засідання комітету старші служителі з восьми 
країн Європи поділилися досвідом служіння в нових ре-
аліях. За останні місяці було розпочато служіння більш 
як у 10 нових місцях. Саме тому є велика потреба служи-
телів у церквах. Членами комітету було прийнято рішен-
ня продовжити молитву та активний пошук і залучення 
служителів для праці в Європі.

Також  служителі обговорили хід співпраці з гумані-
тарною організацією «Сумка Самарянина» щодо слу-
жіння українським біженцям. У рамках спільної програ-
ми церкви матимуть новітні інструменти та можливості 
для служіння.

З метою підвищення рівня освіти служителів бу-
ла проведена чергова сесія «Інституту керівництва та 
управління» на тему «Розвиток організації в християн-
ських підприємствах і церквах». Загалом у навчанні взя-
ло участь 40 братів із 10 країни ЄС.

«Це було вкрай важливе навчання, брати задоволе-
ні,  пережили Боже благословення та духовну підтрим-
ку для подальшого служіння», — каже єпископ Юрій 
Веремій.  За його словами, у цей непростий для нашо-
го народу час європейські церкви разом із церквами в 
Україні звершують масштабну працю зі збору гуманітар-
ної допомоги та служіння біженцям.



Комітет братерства узгодив план заходів щодо ду-
шеопікунської праці в час війни, у рамках якої анонсу-
вав проведення спеціального навчального курсу для 
служителів. Мова йде як про душеопікунство в церк-
вах, так і про духовну й психологічну допомогу вимуше-
ним переселенцям та людям, які пережили окупацію.

До згаданих категорій належить чимало служителів 
церков. Багато з них втратили не тільки житло, майно, 
роботу, але й служіння, через те що змушені були ева-
куюватися разом із сім’ями. Частина пасторів, які за-
лишилися на місцях, через евакуацію відчули нестачу 
братерських рук у служінні, а хтось утратив близьких.

Своїм баченням щодо шляхів подолання наслідків 
травми, заподіяної війною, діляться пастори, члени Ко-
мітету УЦХВЄ.

«У нашій країні війна, і багато людей пережили 
агресію, — каже заступник старшого єпископа УЦХВЄ 
Анатолій Козачок. — Напевно, половині населення сьо-
годні потрібна допомога. Зовні — ніби все добре, але 
внутрішньо вони переживають великі труднощі. Коли 
залишаються на самоті, у них виникає дуже багато різ-
них думок. Ми хочемо вийти їм назустріч і допомагати. 
Особливо тим, які пережили глибокі психологічні трав-
ми. Тому плануємо провести курси для служителів-ду-
шеопікунів, щоб вони були здатні допомагати постраж-
далим. Це новий виклик, якого ми ще не мали. Не все 
розуміємо, тож будемо співпрацювати зі спеціаліста-
ми, щоб нейтралізувати наслідки війни».

«Нам потрібно працювати з людьми, які пережили 
окупацію, — додає старший пресвітер церков Київщи-
ни Олександр Озеруга. — Я був у північних селах Вишго-
родського району, де є наші церкви, і дивувався. Один 
брат пережив усе досить нормально. Він сміливо спіл-
кувався з окупантами, навіть проповідував їм. В іншо-
му селі брат пережив усе дуже важко, а особливо йо-
го дружина. Люди дуже по-різному сприйняли страшну 
дійсність війни й пройшли через неї. Настав час церкві 
замислитися, як служити травмованому населенню. Це 
— новий виклик. Тож сьогодні ми в пошуках інструмен-
тів служіння. Деякі з них вже відомі у світі. І ми розмов-
ляємо на рівні братерства, як нам, враховуючи досвід 
інших, зібрати наш український досвід і дати відповіді 
на ці болючі питання».

«Сьогодні питання душеопікунства має дуже висо-
кий пріоритет, — зауважує старший пресвітер Київсько-
го міського об’єднання Сергій Вознюк. — Маючи пев-
ний досвід (я з сім’єю два тижні перебував під окупаці-
єю), переживши непрості обставини, можу сказати, що 
й сам мав потребу поспілкуватися зі спеціалістами, слу-
жителями, щоб отримати свободу й жити далі. Люди 
переживають мінімум три емоційні проблеми: страх, 

вина та образа. Саме в цих напрямках нам необхідно 
працювати».

«Багато пасторів пережили стрес на різному рівні, 
— ділиться Ілля Герасим, старший пресвітер Харків-
ського об’єднання церков. — Один вид стресу, який пе-
режив, наприклад, мій заступник, що має троє дітей — 
зруйнований будинок. Тепер у нього немає житла. Те 
саме — у диякона з нашої церкви, у якого двоє дітей. 
Їхня шістнадцятиповерхівка повністю зруйнована. Якби 
в цей непростий час Господь не був із нами, то ми дав-
но б здали позиції. Але завдяки Ісусу Христу ми здібні 
перемагати».

«У 25 розділі Притч написано: «Золоті яблука на 
срібнім тарелі — це слово, проказане часу свого», — на-
гадує директор відділу соціального служіння В’ячеслав 
Когут. — Є час розкидати каміння, є час збирати камін-
ня. І непросто збирати каміння, коли всі його розкида-
ють. Сьогодні час плакати з тими, хто плаче. Можливо 
ми були не зовсім готові до цих викликів, але військо-
ві події змушують нас дорослішати. Приходять дівчата, 
які були зґвалтовані російськими окупантами й завагіт-
ніли, і запитують: «Що нам тепер робити?» Спробуйте 
відповісти на таке запитання. Служителі як ніколи по-
требують бачення від Господа».

«Там, де пройшла війна, дуже багато розрухи, — 
розповідає старший пресвітер Донецького та Луган-
ського об’єднань Анатолій Безкровний. — На жаль, 
навіть служителі, місіонери втратили домівки, доми 
молитви. Багато людей виїхали. Практично всі вірую-
чі повиїжджали. Лишилося, може, 10%. Пастори, які 
звикли служити людям, сьогодні лишилися без церк-
ви. Тому важливо тепер молитися не тільки загалом 
за людей, а й особливо за служителів. Прошу моли-
тися, щоб прийшло душевне зцілення, підкріплення, 
втіха від Господа. Вірю, що Він може дати те, що не 
можуть люди».

«Вони на роздоріжжі, у них сім’ї, діти, про яких тре-
ба піклуватися, вони не знають, як бути зі служінням, 
— продовжує старший пресвітер Миколаївського об-
ласного об’єднання Андрій Свірдан. — Але треба вихо-
дити з того, що маємо. Хто може приїхати на Микола-
ївщину, ми чекаємо й будемо раді. Потрібні працівни-
ки соціального служіння, служіння реабілітації. Є жит-
ло, транспорт, підтримка».

«У нас є проблема зі служителями, тому що багато з 
них виїхали, — бідкається пастор церкви Тарасівка Ки-
ївської області Іван Коханевич. — І на сьогодні є мало 
тих, хто може виконувати душеопікунську працю. Ми 
провели 21 день в окупації. Дякуючи Богу, паніки не бу-
ло. Бог давав мир. Під час окупації ми служили іншим 
людям — і духовно, і матеріально. Слава Богу за це».

Комітет УЦХВЄ узгодив план заходів щодо 
душеопікунської праці в час війни






