
У видавництві «Світло на Сході» вийшло друге видання цієї чудової книги зна-
ного в усьому євангельському світі проповідника й автора. На російську мову 
її переклав поет Олександр Сибільов. Коли один із моїх друзів запитав, 

які десять книг потрібно обов'язково прочитати християнину, мені відразу спала 
на думку ця книга. Вона змінила мене, відповіла на багато моїх запитань. Сподіваюся, 
вона стане благословенням і для вас, шановні читачі.

В. Цорн
Книгу можна замовити на сайтах нашої місії.
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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

Христос – Наречений, Церква – наре
чена, і потім відбудеться шлюб Агнця. 

Тож тема сім’ї  – тотожна історії 
людства, тотожна існування людства, 
існуванню самих понять добра, лю
бові, ніжності, милосердя. Сім’я – це 
джерело і продовження життя.

Усе найбільш бажане, найпре
красніше перш за все стосується 
сім’ї.

Тому Біблія дуже велику увагу 
приділяє настановам стосовно важ
ливості сім’ї, правильних відносин, 
тому що це основа того, що ми нази
ваємо людством.

Ось чому ворог, який прийшов 
красти, вбивати, нищити (Ів. 10:10), 
найперше націлюється на те, щоб 
зруйнувати сім’ю.

Ось чому зараз відбувається це 
безумство – намагання знищити біб
лійні засади шлюбу як союзу чолові
ка й жінки і підмінити їх одностатеви
ми відносинами. Насправді той, хто 

усіх інституцій, котрі існують 
на даний час, сім’я – найваж
ливіша, вона – початок усьо
го, що стосується людства. 

Якщо ми серйозно замислимось, 
то неодмінно зауважимо, що най
кращі слова, найніжніші почуття, усе 
дуже приємне й тепле – усе  це пов’я
зане найперше з темою сім’ї.

 Материнська любов і  ніжність, 
батьківська доброта й турбота  – це 
те, що викликає найкращі та найтеп
ліші  спогади.

Як нам хотілося бути схожими на 
батька, сподобатись йому, почути 
його похвалу!

І це не випадково, адже вся істо
рія людства, як вона була задумана, – 
задумана як сім’я. Творець – Батько 
всього людства. Він є Любов, і спілку
ється з творінням, звичайно ж, відпо
відно до Своєї сутності. 

Уся історія викуплення теж упо
дібнюється до стосунків у  сім’ї: 

ненавидить усе добре та прекрасне, 
націлився на сім’ю з метою знищити 
її й тим самим знищити людство, зни
щити продовження життя.

Нехай Істина Божа формує наше 
розуміння сім’ї, охороняє нас від об
ману та береже заради блаженства 
й радості.

Коли Господь закінчив творіння, 
створивши сім’ю, Він відзначив, що 
«вельми добре воно». Тож і  нехай 
буде так у кожній родині, яка слідує 
Божій настанові та дотримує Божу 
Істину.

Василь  
ДАВИДЮК,

головний  
редактор
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Маргарита КОЛОМИЙЦЕВА
Український переклад Олега БЛОЩУКА

ФОРМУЛАФОРМУЛА
Як твій подих зводить знов і знов,

І земля вже ходить під ногами,

Не забудь: ми творимо любов –

Вчинками своїми і думками.

 

І як шлюб буденністю зійшов,

Полум’я загасло із роками,

Твердо знай: ми творимо любов –

Вчинками своїми і думками.

 

Мало нині тих, хто ладний знов

Йти в житті нелегкими шляхами,

Щоб творить, мов таїнство, любов –

Вчинками своїми і думками.
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П Р О П О В І Д Ь

ЯК УСЕ ПОЧАЛОСЯ

Читаючи перший розділ книги 
Буття, ми помічаємо, що опис кожно-
го дня Божого творіння закінчується 
словами: «І Бог побачив, що доб ре 
воно». Однак після створення Ада-
ма ці слова відсутні. Невже зі ство-
ренням людини щось у  Бога пішло 
не так? Звичайно ж ні! Творець знає, 
що чоловікові самотнім буде «не 
доб ре», тому Він вирішує створити 
йому другу половину: «І вчинив Гос
подь Бог, що на Адама спав міцний 
сон, і заснув він. І Він узяв одне з ре-
бер його, і тілом закрив його місце. 

відданих одне одному чоловіка і дру-
жини. Для цього їм необхідно стати 
одним цілим: «Покине тому чоло-
вік свого батька та матір свою, та 
й пристане до жінки своєї, і стануть 
вони одним тілом» (Бут. 2:24). За всіх 
створених і встановлених Богом від-
мінностей, чоловік і  дружина у  вза-
єминах мають відтворювати образ 
і подобу єдиного Бога (див. Бут. 1:27). 
Але через гріхопадіння єдність по-
дружжя досягається виключно їхніми 
цілеспрямованими зусиллями і  бла-
гословеннями Бога.

Знаючи про це, хрис тияни, котрі 
вступають у  шлюб, надають особ
ли вого значення церковним об-
рядам вінчання: молоді пари щиро 

І перетворив Гос подь Бог те ребро, 
що взяв із Адама, на жінку, і  привів 
її до Адама» (Бут. 2:21–22). «І поба-
чив Бог усе, що вчинив. І ото, вельми 
доб ре воно» (Бут. 1:31).

Ідея створення сім'ї належить Бо-
гові. Він задумав її як шлюбний союз 
чоловіка і  жінки, заснований на лю-
бові, яка забезпечує гармонію їхніх 
взаємин в  усіх сферах життя. Після 
гріхопадіння ця модель сім'ї пере-
йшла до людей у первісному вигляді 
(див. Бут. 2:21–25). Шлюб, замисле-
ний Богом, – не просто «доб ре», але 
«вельми доб ре». Тому для людини 
сім'я  – основа буття. Головна мета 
шлюбу  – спілкування безроздільно  
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своїм, говорячи: "Коли я зів'яла, то 
як станеться розкіш мені? Таж пан 
мій старий!"» (Бут. 18:12). Сарра 
в  серці своєму називала Авраама 
паном. Не удавано, не перед людь-
ми лише, не про людське око. Вона 
дійсно висловлювала своєму чо-
ловікові внутрішню повагу і поша-
ну, тому що любила Авраама.

А що робить любов? Служить 
(див. Гал. 5:13). Вона задовольняє 
потреби того, кого любить. Вона 
вважає іншого вищим від себе і ро-
бить це не на словах, не напоказ, 
а  доводячи справами. Між іншим, 
Авраам ставився до дружини своєї  
як до пані. У перекладі з єврейської  
ім'я Сарра означає «пані моя».

ШЛЮБ ЗА ЗАДУМОМ БОГА: 
ЧОЛОВІК І ДРУЖИНА ВІРНІ 
ОДНЕ ОДНОМУ

Шлюбний союз вказує на став-
лення Хрис та до Церкви (див. Еф. 
5:25–33). Основа шлюбного сою-
зу – любов і потяг чоловіка до дру-
жини, а  дружини  – до чоловіка. 
Інтимні стосунки між чоловіком 
і  дружиною є  благословенням від 
Бога. Позашлюбні статеві відно-
сини категорично заборонені, 
оскільки, будучи блудом, вони руй-
нують підвалини сімейних стосун-
ків (див. Еф. 5:3; Євр. 13:4). Заборо-
нена і прихована форма перелюбу, 
«віртуальні відносини», порногра-
фія, флірт (див. Мт. 5:28). Стосунки 
не повинні бути гомосексуаль-
ними чи полігамними, оскільки це 
суперечить Божому задуму (див. 
Рим. 1:26–27).

ШЛЮБ ЗА ЗАДУМОМ БОГА: 
БЛАГОЧЕСТИВЕ ПОТОМ
СТВО

Шлюб задуманий Богом для 
продовження роду (див. Бут. 1:28). 
Народження дітей  – бажаний ре-
зультат любові (див. Пс. 127:3). До 
певного віку батьки несуть відпові-
дальність за утримання й вихован-
ня своїх дітей. Виховання повинно 
бути зосереджене на вірі в  Бога. 
Життя батьків повинне стати живим 

прагнуть отримати благословення 
Того, Хто шлюбний союз заснував. 
Але, на превеликий жаль, не зна-
ючи Писання, багато хто з них вва-
жає, що цей обряд має якусь магіч 
ну силу. Одягнений у спеціальне вбран
ня священнослужитель скаже важ-
ливі слова; наречені присягнуться 
любити і  дбати одне про одного, 
здійснять уклінну молитву; священ-
нослужитель оголосить їх чолові-
ком і  дружиною  – і  все: благосло-
вення отримане! На жаль, це не 
зовсім так, і  про це ми зараз пого-
воримо. А  сучасні церемонії одру-
ження більше схожі на святкові 
шоу, ніж на щире прохання Божого 
благословення.

ШЛЮБ ЗА ЗАДУМОМ БОГА: 
ЧОЛОВІК І ДРУЖИНА НАЛЕ
ЖАТЬ БОГОВІ

Благословення  – наслідок жит-
тя за Божими заповідями. 

І  якщо хтось із подружжя Бога не 
шанує й  заповідей Його не дотри-
мує, то на благословення і  допо-
могу від Гос пода розраховувати 
не варто. Бог каже: «Жінка розум-
на – від Гос пода» (Пр. 19:14). А тому 
пошуки своєї половини необхід-
но починати з  запитування Бога. 
У  період закоханості молоді люди 
припускаються помилок при вибо-
рі супутника життя. Думаю, біб лій
на історія про вибір нареченої для 
Ісака може стати благословенням 
для тих, хто прямо зараз перебуває 
у пошуках своєї половини.

Авраам розуміє, що його сино-
ві Ісаку прийшла пора створювати 
сім'ю. Він доручає таку відповідаль-
ну справу своєму слузі (див. Бут. 
24:7). Отримавши інструкції, той іде 
до родичів Авраама і просить Гос
пода про особ ли вий знак. Слуга Ав-
раама не хоче припуститися фаталь-
ної помилки в  такій відповідальній  

справі. «Гос поди,  – звертається 
він до Бога…  – І  станеться, що ді-
вчина, до якої скажу: "Нахилино 
глека свого, я нап'юся", а вона від-
повість: "Пий, і  так само верблюди 
твої я понапуваю", – її Ти призначив 
для раба Свого, для Ісака. І з цього 
пізнаю, що Ти милість учинив з моїм 
паном» (Бут. 24:12–14). Бог на мо-
литву слуги Авраама відповів. Дів 
чина напоїла незнайомця та його 
верблюдів (див. Бут. 24:15–20). 
А  слуга Авраамів «дивувався їй та 
мовчав, щоб пізнати, чи Гос подь по-
щастив дорогу йому, чи ні?» (Бут. 
24:21). Все, про що просила ця лю-
дина, виповнилося. Дівчина врод-
лива, ввічлива, трудолюбива. Що 
ще потрібно для щасливого життя? 
«Чия ти дочка?»  – запитав слуга 
дівчину (див. Бут. 24:22–23). Авра-
ам не бажав, щоб Ісак побрався 
з дівчиною, яка не знає Бога. Краса, 
послужливість, працьовитість – усе 

це доб ре, але в сімейних сто-
сунках це не головне; голов-
не  – приналежність Богові. 
Це відповідає Його задуму. 
Союз чоловіка і дружини свя-
тий і  непорушний: «Що Бог 
спарував, людина нехай не 

розлучує» (Мт. 19:6).

ШЛЮБ ЗА ЗАДУМОМ БОГА: 
ЧОЛОВІК І ДРУЖИНА У ЛЮ
БОВІ ПІДКОРЯЮТЬСЯ ОДНЕ 
ОДНОМУ

Серед персонажів Біб лії не-
має ідеальних, безгрішних людей. 
Згрішили всі (див. Рим. 3:23). Але 
подружні стосунки декого з  них 
цілком можуть служити прикла-
дом для сімейних пар. У житті Ав-
раама і Сарри не все було ідеаль-
но. Але їхні стосунки заслуговують 
на особ ли ву увагу. Апос то л Петро 
наводить як приклад дружинам 
Сарру, яка називала свого чолові-
ка паном (див. 1 Петр. 3:6).

У 18й главі книги Буття ми чи-
таємо історію про трьох послан-
ців Божих, які принесли Авраамо-
ві звістку про скоре народження 
сина від Сарри. Почувши цю но-
вину, Сарра «засміялася… в  нутрі 
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Н ещодавно я прочитав, що 
2017 року на аукціоні було 
продано найдорожчу кар-

тину за всю історію: «Спаситель 
світу» пензля Леонардо да Вінчі. 
Картину продали за 450 мільйо-
нів доларів! Однак деякі мис тец
тво знав ці сумніваються в  тому, 
що картина  – оригінальна робо-
та художника. Вони вважають її 
копією, що зроблена невідомим 
художником. Якщо їхні сумніви 
справедливі, то реальна вартість 
картини становить не більше 
1400 доларів. Одна й  та  ж сама 
картина може коштувати пів мі-
льярда або майже нічого в  за-
лежності від того, хто її написав. 
Але я, звичайно ж, не про мисте-
цтво, а  про те, що говорить Бог 
про відносини між людьми. У цій 
статті йтиметься про шлюб і  сі-
мейні стосунки. Ми поговоримо 
про святість сім’ї та про святість 
у сім’ї.

СВЯТІСТЬ СІМ'Ї

У всі часи в  сатани була одна мета: убити й  погубити, зруйну-
вати і  знищити. Засоби для досягнення цієї мети в  нього завжди 
були дуже витончені. У наш час він обрушився на те, що ми, люди, 
винесли як останню коштовність із раю, – на шлюб. На святі, чисті, 
глибокі й виняткові стосунки між чоловіком і жінкою. Між чолові-
ком і дружиною.

Шлюб був заснований Богом, коли ми ще жили в  раю. Вірніше, 
коли в раю жили наші прабатьки. Шлюб – єдине, що ми звідти винес-
ли. Якими тільки методами сатана не користується – в усі часи, – щоб 
позбавити нас цього багатства, переконати нас проміняти його на 
дріб'язок легковажних розваг, авантюрних сексуальних пригод, еро-
тичних ігор у віртуальному світі...

Існують речі відносні, але є  й абсолютні. Є  правила без винятку. 
І це стосується не тільки правил будьякої мови, але й Священного Пи-
сання. Бог так задумав сім'ю, щоб вона існувала на цьому непоруш-
ному фундаменті, що надає впевненості, спокою і  радості чоловіко-
ві, дружині й дітям: на Слові Бога. Саме тому Священне Писання таке 
категоричне стосовно всього, що руйнує цей фундамент. Бог у Біб лії 
ясно говорить, на якому підґрунті будується міцний шлюб. Він чітко 

П Р О П О В І Д Ь

прикладом благочестивої пове-
дінки. Тільки благочестиві батьки 
зможуть виховати благочестиве 
потомство.

ШЛЮБ ЗА ЗАДУМОМ БОГА: 
ЧОЛОВІК І ДРУЖИНА У СТВО
РЕННІ СВОГО ШЛЮБУ СПІВ
ПРАЦЮЮТЬ ІЗ БОГОМ

Божі благословення для сім'ї 
приховані не стільки в  церемонії 
вінчання, скільки в  прямому спів-
робітництві людини з Богом.

У книзі Повторення Закону ска-
зано: «І прийдуть на тебе всі оці 
благословення, і  досягнуть тебе, 
коли ти слухатимешся голосу Гос
пода, Бога свого» (Повт. З. 28:2). 
Благословення поширюється тіль
ки на тих, хто знає Бога і готовий 
жити за Його заповідями. «Якщо 

Навіщо боротися, якщо Бог із на-
родом? Навіщо наражати себе 
на небезпеку, коли можна просто 
покластися на силу Бога? Благо-
словення – не надприродна магія, 
а Божа допомога тим, хто докла-
дає зусиль, щоб у  сімейних взає-
минах чинити за волею Бога.

Як домогтися цілісності двох 
абсолютно різних людей? Від-
повідь ми знайдемо в  Посланні 
Якова: «А якщо кому з вас не ста-
чає мудрості, нехай просить від 
Бога, що всім дає просто, та не 
докоряє, – і бу
де вона йому 
дана» (Як. 1:5).

будеш...» Але це ще не все. Звер-
таючись до народу, Мойсей гово-
рить: «Благословенний ти в міс ті,  
і благословенний ти на полі!.. Бла 
гословенний ти у  вході своїм,  
і  благословенний ти у  виході 
своїм!.. Гос подь накаже Своєму  
благословенню бути з тобою в ко
морах твоїх, та в усьому, чого дотор
кнеться рука твоя, і  благословля
тиме тебе в Краю, що Гос подь, Бог  
твій, дає тобі» (Повт. З. 28:3, 6, 8).

З наведеного тексту Писання 
витікає, що Бог благословляє не 
гультяйство, а  справу рук. Тобто 
і  над шлюбними відносинами по-
трібно працювати. У Біб лії є бага-
то прикладів тісної співпраці Бога 
з людиною.

Наприклад, у книзі Вихід (17:8–13)  
ми бачимо Божий народ, що бо-
ровся, і  Мойсея, котрий молився. Петро ЛУНИЧКІН
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Отже, Бог сказав: «Не доб ре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю 
йому поміч, подібну до нього». І  далі Священне Писання говорить: 
«Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й  пристане до 
жінки своєї, і стануть вони одним тілом» (Бут. 2:18, 24). Давайте розгля-
немо, що це означає.

Перше. Бог створив людей такими, що мають потребу одне в одно-
му. Потяг однієї статі до іншої – природний, такими створив нас Гос
подь. Не потрібно соромитися почуттів, викликаних представниками 
протилежної статі. Ці почуття – частина нашого єства.

Друге. Бог створив чоловіка та жінку відповідними, тобто відповід-
ними одне до одного. Як в описі самого акту творення йдеться: «...як 
чоловіка і жінку створив їх». Ще десять чи двадцять років тому нам 
не потрібно було б на цьому загострювати увагу, але зараз цей факт 
уже далеко не такий сам собою зрозумілий: чоловік – мужчина, дру-
жина – жінка, відповідна йому. Все, що виходить за рамки цього, – не 
відповідає творчому задуму Бога.

Третє. Вступом у шлюб чоловік і жінка стають новою сім'єю, «поки-
не тому»! Шлюб, встановлений Богом, – це початок нової сім'ї, в якій 
немає місця нікому, навіть батькам людей, що вступили у шлюб. Це 
постанова Божа для шлюбу, встановлена ще в раю. На самому почат-
ку. Порушення цієї постанови тягне за собою дуже сумні, я б навіть 
сказав, часто трагічні наслідки. Одна з основних причин напружених 
стосунків між чоловіком і дружиною – вплив із боку батьків або інших 

пояснює, чого слід уникати, чого 
остерігатися, на що робити особ
ли вий наголос.

Знаючи важливість сім'ї для 
Бога, сатана робить усе можли-
ве, щоб зруйнувати сім'ю. Сварки, 
скандали, розлучення  – явища 
для сучасного суспільства і мир-
ських родин звичайні. Але і  пе-
ред церк вою, перед сім'ями ві-
руючих ворог не зупиняється: він 
докладає максимальних зусиль, 
щоб порушити взаємини, позба-
вити взаємної довіри, розвалити 
сім'ю. Якщо віруючі не будуть сто-
яти на сторожі своєї сім'ї, то шко-
ди зазнають жахливої.

Отже, святість шлюбу визна-
чається не тим, який він, а  тим, 
що він встановлений Самим Гос
подом.

І цінність сім'ї визначається не 
тим, яка вона чудова, як людям 
доб ре бути в нормальній сім'ї, як 
прекрасно й  радісно мати мир, 
мати вогнище, де тебе прийма-
ють, розуміють, люблять такого, 
який ти є, – а тим, що сім'ю засну-
вав Бог.

Святість шлюбу визначається не тим, який він, а тим, 
що він встановлений Самим Гос подом.
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родичів. Яким би не було куль-
турне середовище, в  якому ми 
живемо, воля Божа в  цьому пи-
танні абсолютно ясна, зрозуміла 
і певна. І це знаходить своє відоб
раження в  Його Слові: «покине 
тому»!

Але не тільки про батьків тут 
ідеться. Це потрібно розуміти так: 
навіть батькам не можна дозво-
ляти втручатися у  стосунки між 
чоловіком і  дружиною, у  нову 
сім'ю не має доступу ніхто. Ніхто 
з  минулого, ніхто з  нових знайо-
мих, ніхто в  майбутньому. Двоє, 
вступаючи в  шлюб, «пристають» 
одне до одного і стають «вони од-
ним тілом».

Четверте. Коли Ісуса Хрис та 
запитали, чи можна розлучатися, 
що Він відповів? Просто і  ясно: 
ні! Чому? Тому що Бог від самого 
початку визначив, що відносини 
між чоловіком і  дружиною такі 
тісні, що їх можна порівняти зі 
сплавом, з  розчином, зі з'єднан-
ням двох сутностей: «...що Бог 
спарував, людина нехай не роз-
лучує»! Тут немає місця інтере-
сам на стороні, особистим задо-
воленням і розвагам, особистим 
амбіціям і  цілям. Так визначив 
Бог.

І святість шлюбу визначаєть-
ся тим, що його придумав, вста-
новив його форми, норми й межі 
Сам Гос подь Бог. Отже, ми бачи-
мо з  Писання, що шлюб і  сім'я 
святі, оскільки встановлені Бо-
гом.

При читанні книг Вихід, Ле-
вит, Числа, Повторення Закону 
мені особ ли во кинулося в очі, як 
часто Гос подь говорив Своєму 
народові, даючи йому якусь чер-
гову заповідь, чому ця цзаповідь 
важлива і свята: «Бо Я – Гос подь, 
Бог твій!» Йому не потрібно було 
пояснювати людям, чому їм не 
можна робити того чи іншого або 
чому вони мали дотримувати різ-
них заповідей. Бог дає ясне і чіт-
ке обґрунтування святості Своїх 
наказів: «Я сказав, щоб ви це ви-
конували!» Тому і святий шлюб – 
Бог його встановив.

СВЯТІСТЬ У СІМ'Ї

Як мені здається, найкращі стосунки між чоловіком і дружиною ви-
значені в Новому Заповіті, у п'ятому розділі Послання до ефесян.

Я знаю, мало хто з людей, котрі читають цю статтю, відкриє зараз 
Біб лію і розпочне дивитися, що там написано, оскільки подумає, що 
знає цей текст напам'ять. Тому я  його наведу тут повністю: «Отже, 
будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, 
як і Хрис тос полюбив вас, і видав за нас Самого Себе, як дар і жер-
тву Богові на приємні пахощі. А розпуста та нечисть усяка й зажерли-
вість нехай навіть не згадуються поміж вами, як личить святим… І не 
впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь Духом, 
розмовляючи поміж собою псалмами, і гімнами, і піснями духовними, 
співаючи й  граючи в  серці своєму для Гос пода, дякуючи завжди за 
все Богові й Отцеві в Ім'я Гос пода нашого Ісуса Хрис та, корячися один 
одному у Хрис товім страху. Дружини, – коріться своїм чоловікам, як 
Гос подеві, – бо чоловік – голова дружини, як і Хрис тос – Голова Церкви, 
Сам Спаситель тіла! І як кориться Церква Хрис тові, так і дружини сво-
їм чоловікам у всьому. Чоловіки, – любіть своїх дружин, як і Хрис тос 
полюбив Церкву, і віддав за неї Себе, щоб її освятити, очистивши во-
дяним купелем у слові, щоб поставити її Собі славною Церквою, що не 
має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята й непороч-
на! Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто 

Єдиний шлях, який відповідає нашому  
покликанню як чоловіка і дружини, як сім'ї:  

жити один для одного на славу Бога.

Й. Молнар.  
Подорож Авраама

Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я

8 1w2021

sns_vig_2021.1_ukr.indd   8sns_vig_2021.1_ukr.indd   8 30.11.2020   11:50:4230.11.2020   11:50:42

любить дружину свою, той лю-
бить самого себе… Ця таємниця 
велика, – а  я  говорю про Хрис та 
та про Церкву! Отже, нехай кожен 
зокрема із вас любить так свою 
дружину, як самого себе, а  дру-
жина нехай боїться свого чолові-
ка» (Еф. 5:1–3, 18–28, 32–33).

Можна зробити кілька виснов-
ків із наведеного уривка Священ-
ного Писання.

1. Святість стосунків у  роди-
ні визначається святістю наших 
стосунків одне з одним у шлюбі. 
У нас, як дітей Божих, є приклад: 
як Хрис тос полюбив нас, так само 
й ми повинні любити одне одно-
го. Можна подумати, що це недо-
сяжний ідеал  – наслідувати Бога 
в Його любові.

Але Писання нас до цього за-
кликає і тут же дає обґрунтуван-
ня цієї вимоги: ми – діти Божі. Він 
народив нас Духом Своїм Свя-
тим, і  ми стали дітьми Його. Ми 
покликані любити, як Бог, тому 
що «любов Божа вилилася в наші 
серця Святим Духом, даним нам» 
(Рим. 5:5).

2. Якщо ми відчуваємо брак 
цієї любові, то нам потрібно пере-
вірити, чим зайняті наші думки, 
чому ми присвячуємо час. Для 
наповнення Духом Святим є дуже 
простий, доступний будьякому 
віруючому рецепт: співати в сер-
цях своїх пісні Богу, славити Його 
і хвалити, дякувати Йому за все і... 
коритися одне одному в  страху 
Божому. Тільки уявіть собі, якби 
ми завжди так чинили, як зміни-
лися  б наші будні! І  як змінила-
ся б атмосфера в сім'ї, якби, умов-
но кажучи, в кожній кімнаті стояв 
«вівтар для поклоніння» Гос поду, 
де діти разом із батьками покло-
няються єдиному Богу. Діти ба-
чать повагу й любов батьків одне 
до одного та  самі вчаться пова-
жати й любити. Бачачи ставлен-
ня до Біб лії батьків, самі захоп
люються Священним Писанням 
і вчаться шанувати й любити Бога. 
Виховання в таких сім'ях – справа 

неважка: Сам Бог у ньому бере безпосередню участь, оскільки в цій 
сім'ї головний – Він.

3. Починається все з  виконання кожним, чоловіком і  дружиною, 
встановленого Богом творчого задуму: дружина підпорядковується 
чоловікові, а чоловік любить дружину, як Хрис тос любить Церкву. Тоб-
то жертовно, присвячено, цілком.

4. Точно так само, як Хрис тос не протиставляє себе Церкві, а ото-
тожнює Себе з нею, так покликані чоловік і дружина ототожнювати 
себе одне з одним. Це і є «...і стануть вони одним тілом». Павло каже, 
що таємниця ця велика, що стосується Хрис та і  Церкви. Тобто сто-
сунки між чоловіком і дружиною – правильні, такі, якими їх задумав 
Бог, – є прикладом, навіть прообразом відносин між Хрис том і Його 
Церквою.

Поясню це прикладами. Спостерігаючи за стосунками між чолові-
ками і дружинами, можна зробити наступні висновки:

• Деякі люди, одружившись (нам не зрозуміти, що ними рухало, 
коли вони приймали це рішення), починають жити одне проти одно-
го. Вони перебувають у постійному змаганні, або навіть боротьбі, одне 
із одним. Спостерігати за такими шлюбами дуже сумно.

• Інші організовують своє сімейне життя краще: вони живуть одне 
поруч із іншим. У кожного свої інтереси, свої цілі, свої друзі. Спільні 
в них тільки кухня, спальня, діти і, можливо, церк ва.

• Третіх навіть наводять іноді у приклад молодятам: вони навчили-
ся жити одне з одним. Вони разом займаються домашніми справа-
ми, разом проводять вільний час, разом займаються служінням, у них 
спільні друзі. Для багатьох людей такі стосунки – межа мрій. Однак це 
для людей цього світу.

Але є  шлях, той, що пропонується нам наведеним вище текстом 
Священного Писання, – єдиний, який відповідає нашому покликанню 
як чоловіка і дружини, як сім'ї: жити одне для одного на славу Бога.

Цінність цього шляху визначається тим, що його автор (худож-
ник!) – Сам Бог. Таким Він задумав, таким Він його визначив. Це шлях 
святий, мирний і  радісний. На тих, що йдуть цим шляхом, очікує те 
багатство, яке Бог призначив для сім'ї.

Д У Х О В Н А  С Т А Т Т Я
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Яків КРЕКЕР

Бачачи самотність першої людини, Бог, у прита-
манному Йому мовчанні, створив Адамові по-
мічницю, накинувши на акт творіння покрив 

великої таємниці, якою оповите також усе живе тво-
ріння. Чоловік, побачивши дружину, вигукнув: «Ну 
нарешті! Це те, що треба!» Цей вигук містить у собі 
і глибоку радість, і чистоту, і неймовірне щастя, і за-
доволення потреби людської особистості. Нарешті 
знайшлася та, кого так сильно бажало серце! Ніщо інше 
в усьому створеному світі не могло замінити її.

Істинний шлюб є символом найглибшого та най-
вищого спілкування, на яке тільки спроможна лю-
дина. Старозавітні пророки використовували образ 
шлюбного союзу для опису стосунків між Богом та із-
раїльським народом. Апос то л Павло у Новому Заповіті 
також говорить про відносини чоловіка і дружини як 
про прообраз відносин Хрис та і Церкви: «Покине тому 
чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, – 
і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, – 
а я говорю про Хрис та та про Церкву!» (Еф. 5:31–32).

Нехтуючи істинним призначенням шлюбу, люди-
на втрачає найбільш піднесене спілкування, на яке 
вона тільки здатна. Це спілкування набагато глибше 

й чистіше, ніж просто статевий потяг усього іншого 
живого творіння.

У наш час ми абсолютно чітко бачимо згубну дію 
аморальності, розпусти й  невірності. Зруйнований 
шлюб прирікає душу людини на глибоку самотність. 
Людина помічає в іншому лише стать, а не задумане 
Богом прагнення до глибокого спілкування. Упуска-
ючи первісну, справжню суть шлюбного союзу, люди-
на позбавляється самого прекрасного в задумі Божо-
му, позбавляється сім'ї – цього чудового раю, в основі 
якого лежить шлюбний союз чоловіка та жінки. Жод-
ний народ, який нехтував задуманим Богом шлюбом, 
не уникнув моральної та фізичної загибелі.

Таким чином, будь-яке відхилення людини від Бо-
жих задумів веде до руйнування і смерті, позбавляє 
життя вічного. Про це говорить Священне Писання. 
Людина перестає бути тим, ким вона була задумана. 
Тільки народжене згори нове Боже творіння звільне-
не від цього жалюгідного і згубного стану. Тільки Бог 
може повернути людині життя й вічність, втрачену 
одного разу в гріхопадінні.

І промовив Адам: «Оце тепер вона – кість від костей моїх, і тіло від 
тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка».

Бут. 2:23
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Р О З Д У М И  В Г О Л О С

У кафедральному соборі 
андалуського міста Аль-
мерія, що в Іспанії, зна-
ходиться гробниця св. Ва-

лентина (бл. 175–270 від Р. Х.) і його 
вівтар. Спитаєте, що мені до цього 
святого? 

Мені близьке це місто. Неподалік 
Альмерії знаходиться містечко під 
назвою Рокетас-де-Мар. У 1980-ті  
роки там було засновано Вільну 
євангельську громаду. У ній служать 
проповідники-волонтери або пасто-
ри-пенсіонери. Так ось, одним із цих 
пасторів був я.

Валентин із Терні увійшов до 
історії Церкви. Він був єпископом 
Терні, міста в Умбрії, що знаходить-
ся у 80 км від Рима, і його шанують 
як покровителя закоханих. Він і сьо-
годні може служити хрис тиянам 
зразком для наслідування, причому 
не тільки у день його пам'яті.

Імператор Клавдій Германік (214–270 від Р. Х.) здійс-
нив безліч кривавих походів. Він вважав, що неодружені 
воїни б'ються краще за одружених, обтяжених турбота-
ми й думками про те, що буде з родиною в разі їхньої 
загибелі. Тому він заборонив римським воїнам одружу-
ватися. На заваді цьому став священник Валентин, за що 
й був обезголовлений 14 лютого 270 року.

Сміливою людиною був цей священник. Він дуже 
симпатичний мені з двох причин. По-перше, він відсто-
ював цінності шлюбу та сім'ї, що аж ніяк не є саме собою 
зрозумілим. Як тоді, так само й тепер потрібно встано-
вити й підтримувати «дні закоханих, шлюбу та сім'ї». 
По-друге, Валентин хотів звільнити одружених від вій-
ськової служби.

Крім проповіді Євангелія в Рокетас-де-Мар, я всім 
серцем бажаю благословляти й допомагати зберігати 
сімейний союз чоловіків і жінок і, по можливості, не 
брати участі в жодних суперечках або, тим більше, у во-
рожнечі. Поділ і ворожнеча нам не личать. Особливо 
в громадах.

Цікаво, що б сказав із цього приводу святий Вален-
тин?

Фолкер ЗАЙЛЕР
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П Р О З А

Із кухні линули звабливі пахощі за
печеної в духовці курки. Яків Івано
вич доб ре знав, до чого слід готува

тися. Скоро дружина покличе до столу, 
і він посмакує золотисту скориночку 
курки з такими ж самими, запеченими 
на деку, золотистими половинками 
картоплин. Це було одне з небагатьох 
блюд, які в Ангеліни Сергіївни – ліка
ряпедіатра з майже тридцятирічним 
стажем – завжди виходили на славу.

– А після вечері це хіба не можна 
зробити?

– Після вечері ти не захочеш, я тебе 
знаю! – відповіла дружина. – А до зав
тра всі залишки закиснуть і  сморід 
почнеться.

– Гаразд. Зараз іду, – відповів Яків 
Іванович, підводячись із крісла і пря
муючи в кухню.

Тут смачні пахощі були ще сильні
ші, але він побачив протягнутий дру
жиною пакет зі сміттям.

Родина Сєрових завжди відзнача
ла дні народження. Сьогодні був день 
народження їхньої єдиної дочки, яка 
померла від раку чотири роки тому. 
Проте Ангеліна Сергіївна наполягала, 

Передчуваючи смачну вечерю, 
Яків Іванович утягнув носом повітря:

– Ні, всетаки це знущання – чекати, 
коли такі аромати дражнять!

Раптом із кухні, де дружина посту
кувала ножем, нарізаючи салат, почув
ся голос:

– Якове!
– Що? – знехотя відповів чоловік.
Він із досвіду знав, що зараз дружи

на про щось його попросить, а йому 
так не хотілося відриватися від цікавої 
книги. Він легко погодився б відірвати
ся, але тільки для прий няття їжі.

– Ти не міг би винести сміття? – за
питала дружина.

«Ну ось!.. Так я й думав», – зітхнув
ши, пробурмотів про себе Яків Івано

вич, а потім поцікавився незадо
воленим голосом:

12 1w2021

sns_vig_2021.1_ukr.indd   12sns_vig_2021.1_ukr.indd   12 30.11.2020   11:50:4930.11.2020   11:50:49

– Мене ніхто туди не візьме, – від
махнулася хвора. – Та й Даніка залиши
ти ні з ким.

– Нехай спробують мені відмови
ти! – насупився Яків Іванович. – А за 
Даніка не хвилюйтеся, я візьму його до 
себе, поки ви будете в лікарні.

– Якщо це правда... Сам Бог вас по
слав, – розплакалася жінка.

Яків Іванович підійшов до телефо
ну, викликав швидку. Поки чекали ма
шину, познайомилися. Яків Іванович 
дав хворій жінці свій телефон, пообі
цявши, що догляне за її сином. Він за
зирнув на кухню. Виявивши там лише 
порожні полиці та ящики, закип'ятив 
води і приніс хворій, кинувши в окріп 
трохи цукру. Хвора надпила зі склян
ки.

– Мені поставили діагноз занадто 
пізно... – зітхнула вона. – Рак грудей. 
Я  все сама лікувалася. Сина ні з  ким 
було залишити, і  працювати треба 
було. А потім... як у всіх: кажуть, що без
коштовно, а там – дай, туди – треба... 
Ось усе й продала. Так я й не думаю, що  
синові хоч щось залишать після вихо
ду з дитячого будинку. Тільки б кварти
ру не відібрали, і то щастя буде. Народ 
різний зустрічається. А він тепер один.

– А батько є? – поцікавився Яків.
– Ні. Загинув. Аварія. Водієм працю

вав, далекобійником, – тихо відповіла 
хвора.  – Ми з  ним обоє в  дитячому 
будинку виросли. Самі на квартиру 
заробили, думали, поживемо, та не 
вийшло...

Коли приїхала швидка, лікар спро
бував було сказати, що хворих на цій 
стадії хвороби в стаціонар не беруть, 
але Яків Іванович відчитав лікаря, як 
дитину, пояснивши, що той повинен 
виконувати свою роботу. Розуміючи, 
що відмовитися не вийде, лікар по
кликав водія, щоб разом винести хво
ру з квартири.

Яків Іванович не поїхав зі швидкою, 
запитавши тільки, куди жінку відве
зуть. Удома на нього чекала дружина, 
котра, як він побоювався, вже почала 
непокоїтися.

Після того як жінку забрали, він 
звернувся до Даніка:

– Тепер зачиняй квартиру й ходімо 
до нас у гості. Твою маму в лікарні по
годують.

П Р О З А

ревах. Яків Іванович дійшов до баків, 
звично кинув пакет і повернувся, щоб 
іти назад. У цей момент він помітив, як 
худенький хлопчик, сховавши щось 
під полою брудної сорочки, заквапив
ся від сміттєвих баків до під'їзду. Він не 
раз бачив, як цей хлопчик грав із су
сідськими дітьми, але останнім часом 
його чомусь не було видно. Підкоря
ючись незбагненному спонуканню, 
чоловік пішов за дитиною. Малюк був 
брудний і виглядав дуже голодним.

Коли Яків Іванович біля самого 
під'їзду порівнявся із хлопчиком, той 
не на жарт злякався:

– Не треба, дядечку! Я  не злодій, 
вона там стояла! Я мамі хотів...

– Малюк, не бійся. Я  не вважаю 
тебе злодієм і нічого не відбиратиму, – 
заспокоїв хлопчика Яків Іванович.  – 
Що трапилося? Можливо, я можу тобі 
якось допомогти?

що день народження не слід скасо
вувати. Яків Іванович не заперечував. 
Біль від утрати єдиної дочки досі не 
вщух, хоча трохи затупився. Яків Івано
вич був наче просякнутий цим болем, 
біль став частиною його.

Сьогодні вони з дружиною, як за
звичай, узяли вихідні на роботі, з'їз
дили на кладовище й  поклали квіти 
на могилу. Коли повернулися додому, 
Ангеліна Сергіївна пішла на кухню го
тувати вечерю, а Яків Іванович узявся 
за книгу.

Тепер він повільно йшов вулицею, 
несучи пакет зі сміттям і  невдоволе
но зітхаючи. Раптом у пам'яті спливла 
хрис тиянська пісня, яку він давно вже 
не чув, зі словами, що все було від Гос
пода. Яків Іванович, здивований, на
віть зупинився, подумки відповівши: 
«Гос поди, якщо це було від Тебе, то по
кажи, що я можу зробити. Для чого Ти 
послав мене сюди?»

Двір багатоповерхівки був безлюд
ний, лише вітер бавився листям на де

Щось було в тоні або в очах чолові
ка таке, що хлопчик, подумавши тро
хи, відкрив полу сорочки й  показав 
свій «скарб» – пляшку молока, ймовір
но, кислого. Навряд чи хтось викине 
свіже.

– А мама де? – серце чоловіка тьох
нуло. Він подумав, що вона, напевно, 
алкоголічка, якщо син тиняється по 
смітниках у брудній сорочці.

– Вона хворіє...  – тихо промовив 
хлопчик.

– Може, ти відведеш мене до себе 
додому? Я  хотів би допомогти і  тобі, 
і  мамі. У  мене дочка теж хворіла...  – 
голос його затремтів. – У неї сьогодні 
день народження.

– Вона вже не хворіє?
– Вона померла, – тихо відповів чо

ловік.
– Мама теж говорить, що скоро 

помре, і розповідає, що мені потрібно 
буде робити в притулку, куди мене від
везуть,  – зізнався хлопчик, відчувши 
приязнь до сусіда.

Відкривши двері пристойної на 
вигляд квартири, він пропустив Яко
ва Івановича вперед. Видно було, що 
господарі раніше жили доб ре, але 
зараз у  квартирі майже не залиши
лося меблів. У кімнаті лежала молода 
жінка, яка скоріше нагадувала скелет, 
обтягнутий шкірою.

– Даню... Хто це? – тихо запитала 
вона. – Я ж просила тебе не розмов
ляти з незнайомцями.

– Це дядько Яків, наш сусід. Він хо
тів допомогти, – почав виправдовува
тися хлопчик.

– Дякую... Але нам не треба...  – 
майже прозора рука слабко відмах
нулася.

– Вам потрібна допомога, – твердо 
сказав Яків Іванович. – У мене дочка 
теж хворіла на рак. Я бачу, у вас зараз 
сильна інтоксикація. Вам потрібно 
в лікарню!
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Коли Яків Іванович із Даніком при
йшли додому, Ангеліна Сергіївна, не 
з'являючись із кухні, нервово крикнула:

– Тебе тільки за смертю посилати! 
Куди ти пропав?!

– Ні, не за смертю, а за життям, – 
посміхнувся Яків Іванович, завівши 
в  кухню Даніка,  – за дуже голодним 
життям...

– Здрастуй... – розгубилася жінка, 
побачивши хлопчика у дверях кухні. – 
Я  тебе бачила. Ти в  нашому будинку 
живеш.

– Ми щойно відправили його маму, 
Світлану, в лікарню. Узавтра потрібно 
буде відвідати її, – сказав Яків Івано
вич.

– Тобто ти мені зараз повідомляєш, 
що Данік у нас із ночівлею? – всміхну
лась Ангеліна Сергіївна.

– Нуууу, взагаліто, так,  – трохи 
невпевнено кивнув головою Яків Іва
нович.

– Гаразд. Тоді йдіть мийте руки,  – 
спокійно сказала Ангеліна Сергіївна 
і додала: – Про решту поговоримо по
тім.

Під час вечері вона уважно спосте
рігала за хлопчиком, поклавши йому 
маленький шматочок курки та одну 
картоплину. Він проковтнув їжу вмить 
і з тугою, не кажучи ні слова, дивився 
на наповнені їжею тарілки господарів. 
Яків Іванович запитально подивився 
на дружину і сказав:

– Дай іще дитині!
– Йому не можна. Погано буде. Тоді 

і  йому доведеться швидку виклика
ти, – строго відповіла дружина, налив
ши хлопчикові кефіру.

Данік скаржитися не хотів, це було б  
неправильно, але все ж йому здалося, 
що Ангеліна Сергіївна була до нього 
не така доб ра, як Яків Іванович.

Після вечері Ангеліна Сергіївна від
вела Даніка в  ванну помитися. Коли 
він вийшов, вона перевірила його 
шию і спину і наполягла, щоб чоловік 
допоміг хлопчику змити бруд, що за
лишився. Після цього його поклали 
в  ліжко, і  за хвилину він провалився 
у блаженний сон.

Яків Іванович, залишившись на
один ці з  дружиною, розповів їй про 
тихий голос, який почув сьогодні крізь 
слова пісні.

на один ці. У розмові Світлана запита
ла сина:

– Ти не будеш проти, якщо я  по
прошу цих людей, щоб вони взяли 
тебе до себе і  тобі не довелося йти 
у дитячий будинок?

– Звичайно ні! – зрадів хлопчик. – 
Яків Іванович – справжній ангел. Він 
дуже доб рий!

– А Ангеліна Сергіївна? – напружи
лася Світлана.

– Вона теж ангел, але тільки трохи 
злий...

– Вона ображала тебе?
– Ні! Просто вона не дала мені 

вчора багато смачної курки, сказа
ла, що в мене живіт болітиме і я теж 
можу потрапити в  лікарню. А  ще 
вона змусила мене доб ре поми
тися...

– Зрозуміло. Думаю, вона дуже 
хороша жінка, – слабко посміхнув
шись, сказала Світлана.  – Тільки  б 
вони погодилися, щоб ти з ними по
жив, поки не подорослішаєш. 

– Я теж вірю, що Бог говорив із то
бою,  – погодилася дружина,  – адже 
Ісус сказав Своїм учням, що Дух Свя
тий нагадає те, що Він говорив їм. Якщо 
в дитини немає рідних, то ми повинні 
подбати про неї.

– Я  такий радий, що ти це гово
риш! – зрадів чоловік. – Я так хвилю
вався, що ти будеш проти. Я вірю, що 
Бог саме цього хотів від мене, коли 
спрямував мене в ту квартиру.

На ранок Ангеліна Сергіївна знов 
узяла вихідний. Якову Івановичу, про
те, довелося вийти на роботу, відпро
ситися на два дні в нього не вийшло.

Ангеліна Сергіївна нагодувала хлоп 
чика сніданком, і вони разом поїхали 
в лікарню відвідувати його маму.

Знайшовши Світлану, Ангеліна 
Сергіївна поговорила з нею, розповів
ши коротко про себе, свою професію 
і  про те горе, якого їй із чоловіком 
довелося зазнати. Потім Ангеліна 
Сергіївна вийшла, щоб дати можли
вість Даніку поспілкуватися з матір'ю  
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1. Як звали дружину Нахора, котра була дочкою Арана?

2. Про чиїх двох дружин сказано, що вони стали гіркотою для 
батьків чоловіка?

3. Хто у неправедний спосіб отримав благословення 
батька?

4. Хто розмовляв зі своїми братами через перекладача?

5. Кому Мойсей заборонив журитися про загиблих рідних, по-
караних Гос подом?

6. Як звали матір Мойсея і чиєю дочкою вона була?

7. Матір'ю кого з царів була Аві, дочка Захарія?

8. Про кого сказано в Біб лії: «І поприходили до нього всі 
брати його, і всі сестри його та всі попередні знайомі 
його, і їли з ним хліб у його домі. І вони головою хита-
ли над ним, та потішали його»?

9. Хто з апос
то лів згаду-
вав про свою 
матір?

10. Вставте пропущене 
слово. «Глядіть, щоб 
ніхто нікому не віддавав злом 
за зло, але завжди дбайте про _________ один для 
одного й для всіх!»

Відповіді на стор. 31

Людмила ШТОРК

Ангеліна Сергіївна поговорила 
з  лікарем, який повідомив про знят
тя інтоксикації. Він хотів, щоб хвору 
взавтра вже забрали додому. Боявся, 
що вона помре в лікарні, й не бажав 
псувати статистику додатковою смер
тю. Ангеліна з розмови з ним зрозумі
ла, що відлік життя хворої йде на дні, 
а можливо, навіть і на години.

Наступного ранку Світлану забра
ли з лікарні. Подружжя, порадившись, 
запропонували відвезти її до себе, 
щоб простіше було її доглядати. Зран
ку Данік залишався з матір'ю і ходив 
за нею, а по обіді приходила Ангеліна 
Сергіївна й доглядала хвору сама. Те
пер хлопчик міг їсти стільки, скільки 
хотів, і він не раз намагався поїсти про 
запас.

Через три дні, ближче до надве
чір’я, Світлана покликала до себе го
сподарів квартири.

– Я не знаю, як дякувати вам за до
помогу мені й синові, – почала вона. – 
Я  не маю права просити про щоне
будь іще. Але... якщо це можливо... ви 
не могли б узяти Даніка до себе після 
моєї смерті?

– Ми були б раді... – тихо відповів 
Яків Іванович.  – Квартира стала спо
рожнілою після відходу Реґіни. Але 
хіба хтось нам віддасть його?

– Я можу написати заповіт, тоді це 
буде можливо, – дещо пожвавішавши, 

– Ви можете помолитися і прими
ритися з Богом в ім'я Ісуса Хрис та, і Він 
обов'язково прийме вас, – з упевнені
стю сказав Яків Іванович. – Бог завжди 
дотримує Свої обіцянки. А Він обіцяв, 
що візьме кожного, хто в  ім'я Його 
Сина приходить до Нього.

Того ж вечора Світлана помолила
ся Богу, довіривши Йому своє життя. 
Наступного дня подружжя запросили 
нотаріуса, і  Світлана заявила, що ба
жає оформити опікунство над сином 
на сім'ю Сєрових.

Очищення організму і  гарний до
гляд подовжили хворій життя на два 
тижні. Тепер вона не боялася ні за 
себе, ні за сина. Вона знала, що вони 
в  надійних руках Бога, Який привів 
Якова Івановича в  потрібне місце 
і в потрібний час, щоб виконати Свою 
волю і подбати про сироту. Незабаром 
Світлана тихо відійшла у вічність.

Данік виріс доб рим і  дбайливим, 
замінивши подружжю померлу дочку. 
Сім'я Сєрових стала для хлопчика рід
ною на все життя. Вони разом навча
лися бути сприй нятливими до тихого 
голосу Святого Духа, який веде їх по 
життю і  спонукає до доб рих справ. 
Адже Хрис тос «Самого Себе дав за 
нас, щоб нас визволити від усякого 
беззаконства та очистити Собі людей 
вибраних, у доб рих ділах запопадли
вих» (Тит. 2:14). 

відповіла Світлана.  – Я  вже дізнава
лася. Думала про сусідку... Але потім 
побоялася, що вона квартиру забере, 
а  Даніка  – кине. Мені здається, ви  – 
доб рі люди, якщо допомагаєте нам 
безоплатно.

– Бог свідок, якщо це можливо, ми 
були б раді. Ми вже говорили про це, – 
підтвердила Ангеліна Сергіївна.

– Напевно, Бог і надіслав вас, – сла
бо посміхнувшись, майже пошепки 
сказала Світлана.

– Я впевнений, що це Він, – посміх
нувся у відповідь Яків Іванович і роз
повів про подію перед зустріччю з Да
ніком.

Світлана дуже уважно його слуха
ла.

– То ви вважаєте, що Бог може ось 
так просто розмовляти з людьми?

– Звичайно, Він же нас любить 
і вчить. Він змінює наш характер, готує 
нас до вічності,  – впевнено пояснив 
чоловік.

– До вічності або до смерті?
– До вічності звичайно. Смерть  –  

це не кінець життя, а тільки початок, це  
всього лише поріг, через який нам до
водиться переступати, коли ми йдемо 
додому, – в словах Якова Івановича не 
було облуди, фальші, він говорив про 
те, у чому не сумнівався.

– Хотіла б я вірити в це, – зітхнула 
хвора.
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Вочман НІ

Ф арисеї вважали, що між тим, чого на-
вчав Ісус, і  тим, що записав Мойсей 
у законі, є велика суперечність. Мой-
сей дозволив розлучатися, а Ісус ска-

зав наступне: «Тож, що Бог спарував, людина не-
хай не розлучує». 

На перший погляд, тут дійсно можна побачити 
протиріччя, однак Бог не змінюється.

Не може бути такого, що Бог спочатку заборо-
няє, а потім дозволяє, неначе б то Він приймав рі-
шення за настроєм.

Отже, якщо Ісус сказав: «Спочатку так не було», 
то Він тим самим затвердив, що Божа воля з цього 
питання залишається незмінною, незважаючи на 
удавану суперечність. Це дуже важливий принцип. 

Справа не в тім, що Бог у цьому або в іншому ви-
падку дозволяє або забороняє, а у виявленні Його 
волі в  принципі. Її нам потрібно розуміти. У  всіх 
випадках потрібно ставити запитання: «Що Бог го-
ворив від самого початку? Якими були Його намі-
ри?»

У разі, якщо нам здається, що в  Слові Божому 
є які-небудь протиріччя, необхідно шукати відпо-
віді на запитання: що Бог говорив від самого по-
чатку з  того чи іншого приводу, коли Його слова, 
у  всій своїй чистоті та святості, виходили з Його 
Святого Духа. Не слід порівнювати слова Божі, ска-
зані спочатку, з тим, чим вони стали згодом через 
жорстокість Його народу.

Він говорить до них: «То за ваше жорстоко-
сердя дозволив Мойсей відпускати дружин 

ваших, спочатку ж так не було».
Мт. 19:8

М А Л А  К А Ф Е Д Р А
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розлучень і поширеного невдоволен-
ня у  сім'ях, деякі люди доб ровільно 
вибирають безшлюбність, щоб уник-
нути тиску, відповідальності та обме-
жень, що накладаються на них сімей-
ним життям.

Звичайно, шлюб включає в  себе 
величезний тягар відповідальності 
та обмежень. Але, відкидаючи себе 
і приймаючи покладені на нас Богом 
завдання, ми виконуємо те, що при-
значив для нас Гос подь. Знову й зно-
ву перед нами постає принципове 
питання: «Яка воля Божа щодо мого 
життя?»

АХ, ЯКБИ…

Я переконалася в  тому, що ми, 
люди, можемо досягти майже всьо-
го, якщо сильно захочемо. Якщо нам 
дуже хочеться одружитися, то ми 

щасливими ми можемо бути тільки 
при виконанні наших бажань. Але 
в дійсності найвищим благом у цьому 
Всесвіті є те, що Бог вибирає для на-
шого життя.

Питання не в  тому, чого я  бажаю 
для себе особисто, а в тому, чого хоче 
Бог для мене. Що радує і прославляє 
Його найкращим чином? Що виконує 
Його наміри на цій землі?

Для багатьох неодружених і неза-
міжніх це означає певний час із раді-
стю залишатися в безшлюбності. Для 
декого це означає з  радістю прий-
няти безшлюбність на все життя. Для 
більшості людей це означає взяти на 
себе зобов'язання подружнього жит-
тя в той момент, який передбачив для 
них Бог.

Так, багато вільних чоловіків і жі-
нок дуже хочуть одружитися. Але 
не всі. З  огляду на зростання числа 

Чи є  життя неодруже-
ної людини нещастям, 
якого потрібно боятися 
й обов'язково уникнути? 

Відкрий для себе унікальний план 
і покликання Боже!

У своїй відомій главі про шлюб 
апос то л Павло попереджає нас не 
прагнути дару або покликання, від-
мінного від довіреного нам Богом. 
Він закликає не намагатися бігти від 
шлюбу, якщо ти з'єднаний із дружи-
ною, і  не наполягати на отриманні 
дару, не передбаченого для нас Бо-
гом. «Нехай кожен лишається в ста-
ні такому, в  якому покликаний був»  
(1 Кор. 7:20).

ЯКЩО ТОБІ ЦЕ УГОДНО…

Я не випадково незаміжня. Я віль-
на не тому, що мені не зробив про-
позицію «відповідний чоловік». І  не 
тому, що я  вбила собі в  голову не 
виходити заміж. Я  незаміжня тому, 
що Бог вибрав для мене дарунок 
безшлюбності. Така досконала воля 
Божа і Його план.

Я не знаю, на який період Він дає 
мені цей дарунок і  чи вирішить Він 
коли-небудь подарувати мені чоло-
віка.

Не знаю, чи буде на те Його воля, 
щоб я і через п'ять років була вільна.

Але що я точно знаю, так це те, що 
зараз я незаміжня саме з Його волі.

Я повинна спрямувати своє серце 
на те, щоб у цій галузі, як і в усіх інших 
сферах свого життя, відповідати сло-
вами діви Марії, сказаними нею, ко-
ли небесний посланець перевернув 
її світ із ніг на голову: «Я ж Гос подня 
раба: нехай буде мені згідно з словом 
твоїм!»

Звичайно, бувають у  моєму жит-
ті моменти, коли я  плачу, скаржуся 
і сумую за тим, чого Бог мені не дав. 
Але Він знову й знову вчить довіряти 
і присвячувати себе Богові, тож я зно-
ву готова сказати: «Гос поди, якщо Тобі 
це завгодно, тоді і  я того хочу». Ми 
схильні думати, що по-справжньому 

П Е Р Е Ж И Т Е
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у  шлюбі означає прирікати себе на 
розчарування.

Ключ до щасливого життя в тому, 
щоб із готовністю погодитися з волею 
Божою і  з вдячністю прий няти Його 
дарунок, яким би він не був.

УСІМ СВОЇМ ЄСТВОМ

У сьомій главі Першого послан-
ня до коринтян Павло звертається 
до неодружених. Він змушує нас за-
мислитися, ясно й  чітко викладаючи 
волю Божу для неодружених і  неза-
міжніх: «А я хочу, щоб ви безклопітні 
були. Неодружений про речі Гос подні 
клопочеться, як догодити Гос подеві, 
а  одружений про речі життєві кло-
почеться, як догодити своїй дружині, 
і він поділений. Незаміжня ж жінка та 
дівчина про речі Гос подні клопочеть-
ся, щоб бути святою і тілом, і  духом. 
А  заміжня про речі життєві клопо-
четься, як догодити чоловікові. А  це 
я  кажу вам самим на пожиток, а  не 
щоб сильце вам накинути, але щоб 
пристойно й  горливо держались ви 
Гос пода. А  як думає хто про дівчину 
свою, що соромно, як вона переросте, 
і  так мала б лишатись, нехай робить, 
що хоче, – не згрішить: нехай заміж 
виходять» (1 Кор. 7:32–36).

На полях своєї Біб лії я  написала: 
«Хочу служити Тобі, Ісусе, будучи не-
заміжньою, усім своїм тілом і  всією 
душею». Як бачите, ніхто з  викупле-
них Хрис том людей не має права на 
свободу і  незалежність. Безшлюб-
ність  – будь то протягом декількох  

знайдемо когось, хто буде готовий 
пов'язати з нами своє життя. А якщо 
людині, яка живе в  нещасливому 
шлюбі, дуже хочеться розірвати ці 
пута, то вона знайде можливість це 
зробити. Важливо, однак, пам'ятати 
про те, як небезпечно наполягати, 
щоб Бог у що б то не стало виконав 
нашу волю. І  я дійсно дуже боюся, 
що Бог дасть мені все, чого я  ба-
жаю! Історія ізраїльтян  – повчаль-
ний приклад, який застерігає нас 
від того, що може статися, якщо Бог 
виконає нашу вимогу: ми разом 
із цим отримаємо «худість в  наші 
душі» (Пс. 106:15).

З роками я зрозуміла, що для того 
щоб бути задоволеною, потрібно 
прий няти відповідне рішення. Справ-
жня радість виникає не внаслідок 
того, що в мене є все, чого я бажаю, 
а  внаслідок того, що я із вдячністю 
приймаю саме те, що дає мені Бог. Во-
рог бажає багатьох із нас позбавити 
радості, спокушаючи жити з безглуз-
дою думкою: «Ах, якби...» Нам здаєть-
ся, що ми були б щасливі, якби:

• у мене був чоловік;
• у мене не було чоловіка;
• у мене був інший чоловік;
• у нас були діти;
• у нас не було так багато дітей;
• у мене була інша робота;
• я жила в іншому місці;
• у мене був власний будинок;
• я більше заробляла.

Однак дійсність показує, що коли 
ми не задоволені тим, що маємо, 
то ми ніколи не будемо задоволені 
й тим, що хочемо мати.

Я завжди вболіваю за незаміжніх 
і неодружених, котрі не навчилися бути 
задоволеними безшлюбним життям.

У більшості випадків вони дума-
ють, що шлюб зробив би їх щасливи-
ми. Але шлюб нікого не може зроби-
ти щасливим! У  принципі кожен, хто 
вступає у шлюб тільки з метою стати 
щасливим, рано чи пізно обов'язково 
буде нещасний.

ДЕ ТОЙ, ХТО ЗРОБИТЬ МЕНЕ  
ЩАСЛИВОЮ?

У шлюбі мова йде не про те, щоб 
знайти когось, хто зробив би щасли-
вими нас. Мова йде про те, щоб на-
вчитися робити щасливим когось ін-
шого. Не щось отримати, а щось дати. 
Не шукати задоволення, а  відкинути 
себе, відмовитися від своїх бажань.

Не навчившись бути задоволеною 
в безшлюбності, людина, цілком імо-
вірно, не буде задоволеною і в шлюбі. 
Я  бачила чимало нещасних заміжніх 
жінок і знаю, що на всій землі не знай-
деться чоловіка, здатного зробити їх 
по-справжньому щасливими. Потре-
би й бажання, закладені в глибині на-
шого серця, людина задовольнити не 
в змозі. Це може зробити тільки Бог. 
Очікувати задоволення наших потреб  

П Е Р Е Ж И Т Е
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років або на все життя – не задумана 
як період, коли на нас не покладаєть-
ся ніякої відповідальності, але як пе-
ріод, коли ми можемо служити Хрис-
ту всім серцем і весь час, незалежно 
від нашої професії.

Період безшлюбності не повинен 
стати часом невизначеності, очіку-
вання зустрічі з  відповідним парт-
нером, щоб нарешті почати справж-
нє життя. Роки безшлюбності дають 
неймовірну та унікальну можливість 
особ ли вим чином присвятити себе 
Хрис ту та Його Царству, що буває не 
так просто для сімейної людини.

ПОСТАВИТИ ВСЕ НА 
ОДНУ КАРТУ

Безшлюбні повинні стежити за 
тим, щоб не піддатися спокусі вести 
егоцентричний спосіб життя. Не бу-
дучи обтяженою сімейними обов'яз-
ками, дуже швидко починаєш дума-
ти тільки про себе, про свої власні 
потреби, присвячуєш увесь свій час 
улюбленій роботі або зароблянню 
грошей. Природно, немає нічого по-
ганого в  тому, щоб мати друзів, бу-
дувати кар'єру, заробляти на життя. 
Однак Бог дивиться на серце люди-
ни, Йому важливе наше ставлення до 
Нього. Замість того щоб присвятити 
своє життя праці в  Царстві Божому, 
багато хрис тиян-холостяків потра-
пляють у пастку егоїзму й самореалі-
зації.

Попри те, чого вчить нас світ, най-
більшу радість ми знаходимо в задо-
воленні не наших власних потреб, 
а  потреб інших людей. Найвищого 
рангу ми досягнемо не на верхній 
сходинці будь-яких кар'єрних сходів, 
а  в стані раба Ісуса Хрис та. Найбіль-
ший авторитет і повага купуються не 
за рахунок визнання людей, а похва-
лою нашого Гос пода: «Гаразд, рабе 
доб рий і вірний» (Мт. 25:21, 23).

Наш ко лиш ній пастор закликав 
членів церк ви «поставити для Бога 
все на карту». Мені це подобаєть-
ся. Невтомне, сміливе присвячення 
себе волі Божій, Його дії має бути 
характерною ознакою незаміжньої 
хрис тиянки й  неодруженого хрис-
тиянина.

Багато років тому один комуніс-
тичний лідер сказав: «Треба готува-

ти людей, які присвячують револю-
ції не лише вільні вечори, а все своє 
життя».

Хрис това справа набагато більша, 
ніж будь-яка соціальна і політична ре-
волюція. Ідея восьмигодинного робо-
чого дня, коли «весь інший час при-
свячується тільки мені», повинна бути 
чужою позашлюбному хрис тиянину. 
Ісус заслуговує не менше ніж на все 
наше життя.

Це не означає, що присвячені 
Хрис ту неодружені та незаміжні ні-
коли не відпочивають, не беруть від-
пустку, не мають хобі. Це означає, 
що все їхнє життя належить Хрис-
ту і  спрямоване на те, щоб догодити 
Йому. Що старше я  стаю, то частіше 
помічаю, що оцінюю свою діяльність, 
свої хобі, дозвілля і взагалі кожен ас-
пект свого життя за нагородою, яку 
отримаю за це у вічності. Час від часу 
я  помічаю, що Гос подь радить мені 
приділяти менше часу якійсь певній 
діяльності або взагалі відмовитися 
від неї. Сама по собі ця діяльність не 
містить нічого поганого. Просто вона 
відбирає у  мене час, який я  могла  б 

Вірю, що Бог не робить помилок, 
навпаки, саме зараз в Нього є план 
стосовно тебе. Як ніколи раніше, 
Бог шукає людей, готових служити 
Йому. Він чекає чоловіків, які вико-
ристовували б наявні у них можли-
вості. Він шукає молодих людей, які 
сказа ли б: "Я приймаю виклик цієї 
години і знай ду в ньому своє місце. 
І якщо загинути – загину". Нам потріб-
ні чоловіки, що ставлять Бога на пер-
ше місце... Як хотілося б, щоб у  нас 
були молоді люди, яких нестримно 
вабить бачення того, що Бог міг би 
зробити, якби вони цілком нале-
жали Йому. Я  впевнена, що сьогод-
нішня молодь здатна зробити те, що 
зрушить ціле покоління; але все це 
не має значення. Нам потрібні мо-
лоді люди, що присвячують себе не 
тлінним речам, а вічним».

Генрієта Мірс зрозуміла основну 
думку апос то ла Павла в  Посланні до 
коринтян: «Браття, кожен із вас, в якім 
стані покликаний був, хай у тім перед 
Богом лишається» (1 Кор. 7:24). Найго-
ловнішим і важливим для нас повин-
на бути воля Божа.

присвятити Хрис ту і вкласти в життя 
людей для вічності.

НАЙБІЛЬША РАДІСТЬ

Генрієта Мірс, незаміжня жінка, 
своїм життям і  служінням спонука-
ла тисячі студентів коледжу цілком 
присвятити своє життя Ісусу Хрис-
ту. Пам'ятаю, як я, будучи підлітком, 
прочитала лист, написаний Генрі-
єтою. У  цьому листі, що глибоко за-
чепив моє серце, вона запрошувала 
студентів коледжу прийти на одну 
конференцію. Вона писала: «Я побу-
вала в Європі та Південній Америці 
й  повернулася під гнітючим вра-
женням від кризи, в  якій ми знахо-
димося. Нужди світу жахають. Вірю, 
що ти, молодий чоловік, маєш певне 
призначення. Хто знає, можливо, ти 
придбав Царство Боже саме завдя-
ки цьому часу, в  якому ти живеш. 

У якому стані Він закликав нас? 
Яким даром наділив? «…Кожен має 
від Бога свій дар, один – так, інший – 
так» (1 Кор. 7:7).

Вона зрозуміла, що ми прийшли 
у цей світ не для того, щоб радіти, ве-
селитися і  самореалізуватися, а  для 
того, щоб любити Гос пода Ісуса і слу-
жити Йому: всім серцем, всією душею, 
всією міццю і  всією думкою. Віддати 
себе в розпорядження Хрис ту, вести 
життя у світлі вічності, бути Його вір-
ним, слухняним рабом  – ось що оз-
начає виконати наше призначення, 
для якого ми були 
створені, і отрима-
ти найбільшу ра-
дість у цьому житті 
і в майбутньому.

Не навчившись бути задоволеною в безшлюбності, людина,  
цілком імовірно, не буде задоволеною і в шлюбі. 

П Е Р Е Ж И Т Е

Ненсі Демосс
ВОГЕЛЬМУТ
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Н А Ш Е  І Н Т Е Р В'Ю

Ви одружені вже 50 років, і лю-
бов між вами не зменшилася, 
а, навпаки, зросла. Це велика 
рідкість. Ви вважаєте, що 
вам просто пощастило?

ГАБІ: Як вам сказати? Везіння 
зазвичай пов'язують із випадко
вістю. У  таке везіння я  не вірю. Ми 
хоч і одружилися в дуже ранньому 
віці, але від самого початку стави
лися до нашої любові та шлюбу дуже 
серйозно. Для нас завжди було і за
лишається дуже важливим ділитися 
один із одним усім, що нас хвилює. 
А втім я  розумію, що такий дов
гий і щасливий шлюб – це не наша 

світло пронизало наші стосунки. 
І тільки тоді мені стало ясно, що оз
начає шлюб і як важливо його захи
щати. 

У чому саме змінилося ваше 
уявлення про шлюб?

ХАНС: Якщо чесно, то я  вважав 
нормальним, знайшовши підходя
щу супутницю життя, побратися 
з нею, створити сім'ю і вести відпо
відне сімейне життя: збудувати бу
динок, ходити на роботу, мати хобі, 
відпустку, друзів.

Покаявшись і  повіривши в  Бо
га, ми зрозуміли, що повинні, як  

Хоч і проминула чарівність новизни і немає вже ко лиш ньої принади, любов, про-
те, жива, і подружжя радіють одне одному ще більше, ніж п'ятдесят років тому.

Інтерв'ю з Хансом і Габі Едер

заслуга. Це милість Божа. І  за це 
я Йому дуже вдячна.

ХАНС: Пощастило? Це було б за
надто просто, та й недовго би про
тримався такий шлюб! Якщо пощас
тило, то тільки в тому, що ми обоє, 
після декількох років спільного 
життя, увірували в Ісуса Хрис та і по
бачили шлюб під зовсім іншим, но
вим кутом зору. Шлюб – це твердий 
намір залишатися разом і в радості, 
і в горі. З любов'ю і повагою долати 
важкі ситуації, з  якими доводиться 
стикатись у  спільному житті. Після 
покаяння наш шлюб постав перед 
нами в  новому світлі, Божественне 
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Н А Ш Е  І Н Т Е Р В'Ю

«Тільки навчившись любити партнера з усіма його по-
милками, можна побудувати щасливий шлюб і жити 

в ньому» (Ханс).

подружжя, прагнути до інших цілей. 
Мені, наприклад, вже не хотілося про
водити час із моєю музичною групою 
в пивних наметах, хотілося інвестува
ти цей час у Царство Боже.

Що стосується нашого шлюбу, 
то ми вважаємо, що це Бог звів нас 
одне із одним. Ми навчилися про
щати і  приймати прощення. З  двох 
різних особистостей ми перетвори
лися на одну. Бог благословив нас 
різними талантами. Раніше кожен 
із нас насолоджувався ними окре
мо, сам по собі, сьогодні ж ми саме 
в  цьому відчуваємо взаємну під
тримку та опору. Ми все ще в про
цесі, все ще намагаємося зрозумі
ти суть шлюбу з  Божої точки зору 
і жити відповідно.

Яку мету переслідує Бог, засну
вавши інститут шлюбу? Думаю, що 

іншими. Кожен із нас окремо і  ра
зом, як пара, ми дедалі більше змі
нювались у своїх серцях, і змінюва
лися наші характери під впливом 
Ісуса Хрис та.

Перевиховання не повинно мати 
місця в шлюбі, але допомагати 
одне одному, брати на себе від-
повідальність – це важливо. Що 
ви думаєте з цього приводу?

ГАБІ: Перевиховувати не можна, 
це так. Хоч я  іноді, на жаль, все ще 
докладаю деяких зусиль у цьому на
прямку, коли Ханс вельми креатив
но «декорує» нашу квартиру свої
ми шкарпетками та іншими пред
метами одягу. Він виказує до мене 
набагато більше поблажливості  

Він розглядає шлюб і  сім'ю як мі
німодель Церкви. Як приклад для 
багатьох людей у  сучасному світі, 
де дуже мало цінуються, або не ці
нуються зовсім, відповідальність, 
любов і повага.

Чи траплялися кризи у ваших 
стосунках, чи ставав ваш 
шлюб крихким? Якщо так, то 
як вам вдавалося знову нала-
годити стосунки?

ГАБІ: Так, і в нас був період, коли 
наш шлюб піддавався випробуван
ню. Але крихким він не став, тому 
що ми любили одне одного і шлюб 
мав для нас дуже велике значення. 
Адже більшу частину подружнього 
життя ми прожили, вже будучи ві
руючими, тож у кризових ситуаціях 
ми завжди приносили свої проб
леми в молитві до Бога й намагали
ся їх якось вирішити.

ХАНС: Я б не назвав наш шлюб 
у ті моменти крихким. Але ми часто 

згадуємо ту ситуацію та обоє вважа
ємо, що, якби ми не звернулися з по
каянням до Бога, не одержали від 
Нього допомоги, ми сьогодні, мож
ливо, вже не були б разом.

Як я  вже сказав, одружившись 
п'ятдесят років тому, ми не мали 
жодного уявлення про життя у шлю
бі. Ми закохалися і  хотіли жити ра
зом. Я  від самого початку твердо 
знав: Габі – та жінка, на якій я хочу 
одружитися! З роками в наших сто
сунках з'явилася напруга. На щастя, 
Габі покаялася, а  через два роки 
покаявся і  я. Від того моменту все 
пішло поіншому! Одним із біб лій
них віршів, що від самого початку 
супроводжували мене в моєму мо
лодому хрис тиянському житті, був 
вірш із Послання до ефесян: «А ви 

один до одного будьте ласкаві, ми
лостиві, прощаючи один одному, 
як і Бог через Хрис та вам простив» 
(4:32). Взаємне прощення допо
могло нам, віруючому подружжю, 
при нес ти Богу все, що було в  на
шому житті до покаяння, і  почати 
з Ним все наново. Це оновило наш 
шлюб.

Хансе, ти згадав про напругу. 
Що це було і як виглядав ваш 
шлюб після покаяння? Що 
конкретно змінилось у ваших 
стосунках?

ХАНС: Напруга виникла з  ро
ками, а  виражалася, наприклад, 
у тому, що я майже всі вихідні про
водив у  виступах зі своєю музич
ною групою. Ми дуже мало часу 
проводили разом. Габі любила хо
дити на танці, а  я дуже ревнував, 
якщо вона танцювала з  іншими чо
ловіками. Але навіть якщо вихідні 
були вільні й мені не потрібно було 
їхати на виступ, мені все одно не хо
тілося танцювати, тому що я просто 
не вмів. Виникали сварки, ми засму
чувалися, наші відносини затьма
рювалися. Покаявшись, ми знову 
зблизилися, наші стосунки стали  

й  терпіння, якщо я  в зв'язку з  цим 
бурчу або ображаюся.

Взагаліто ми з Хансом абсолют
но різні. Він спонтанний, оптиміст, 
швидко загоряється ідеями. Я ж лю
дина обережна, все зважую. Однак 
сукупність цих наших якостей до
помогла нам у  прий нятті багатьох 
відповідальних рішень. У  безтур
ботні дні все легше, але якщо будні 
обтяжує хвороба, то тут дуже важ
ливі взаємна допомога і підтримка, 
це сильний доказ любові. З  віком 
ми з Хансом це все більше відчува
ємо! Багато що стає вже не таким 
важливим, а те, що неможливо змі
нити, приймається з терпінням і гу
мором.

ХАНС: Ми уважні одне до одного, 
тож не було ще такого випадку, щоб 
один із нас постраждав.

Як ви вирішуєте конфлікти?

ГАБІ: Чесно! Без чесності не 
може бути довіри й упевненості. 
Дуже важливо говорити про всі 
проблеми, рахуватися з  думками, 
страхами й  переживаннями! Якщо 
є  діти, то батьки несуть відпові
дальність і за них. Діти мають бути 
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Переклад з німецької Марії ВІНС

Н А Ш Е  І Н Т Е Р В'Ю

впевнені, що батьки люблять одне 
одного і  дають їм відчуття захище
ності та затишку. Розбіжності й кон
флікти часто встановлюють стрілки, 
за якими буде далі розвиватися 
спільне життя. Тому важливо знахо
дити рішення у вигляді гарних ком
промісів.

ХАНС: Приймати конфлікт із 
твердим наміром його вирішити. 
Цим ми показуємо, що наша лю
бов сильніша від конфлікту! Часто 
буває, що конфлікт неможливо ви
рішити негайно. У  такому випадку 
важливо не здаватися, продовжу
вати над цим працювати. Можливо, 
перенести розмову на інший час.

Я помітив, що іноді буває лег
ше вирішити конфлікт, трохи охо
лонувши, подивившись на нього 
з боку.

Чи є слабкістю характеру 
готовність іти в конфліктній 
ситуації на поступки? Або ж 
це сигнал, що стосунки важ-
ливіші за власні права, пере-
ваги, бажання, смаки?

ГАБІ: Як я  вже сказала: компро
міси в шлюбі та сім'ї – це нормально 
і  важливо! Люби ближнього свого, 
як самого себе! Якщо ми живемо за 

Твердження: «Мій партнер повинен 
задовольняти мої потреби»  – не 
може бути міцною базою для гар
монійного шлюбу.

Як ставитися до того, що 
з часом зменшується потре-
ба в статевій близькості?

ГАБІ: Пам'ятати про взаємну лю
бов одне до одного й  розглядати 
її, всупереч змінам, як одне ціле. 
В  еротиці міститься стільки ніжно
сті й  ласки! Сексуальна любов усе 
ще приносить нам багато радості. 
Якщо раніше ці переживання були 
бурхливими, били ключем, то сьо
годні це, скоріше, некваплива, спо
кійна річка – яка справляє, як і рані
ше, освіжаючу, цілющу, благотвор 
ну дію.

ХАНС: Скажу чесно: у  мене, як 
чоловіка, цієї проблеми поки не
має. Як відомо, у жінок це виглядає 
поіншому. Звичайно, ми змінилися 
зовні, постаріли. Проте я  вважаю, 
що моя дружина все ще вміє поло
нити мене своєю красою, що збу
джує в мені бажання інтимної з нею 
близькості. Моя задача – особ ли во 
в  будні  – стежити за збереженням 
гармонійної атмосфери, почуття 
захищеності, що дозволяє Габі роз
слабитися. Тож і цей важливий ком
понент спільного життя прекрас
ний і  приносить задоволення. Ми 
цим насолоджуємося!

Люба Габі, дорогий Хансе, 
велике спасибі за бесіду, за 
приклад вашого подружнього 
життя!

цією заповіддю, то поіншому і  не
можливо. Наш мудрий Небесний 
Отець знав про це! Ми з  Хансом 
завжди намагалися не засмучувати 
одне одного, йшли на взаємні по
ступки і  не вважали це слабкістю.

ХАНС: Гармонію і  мир я  ставлю 
вище від непоступливості та відсто
ювання своєї думки, вище переваг. 
Коли відновлена доб розичлива ат
мосфера, проблеми вирішуються 
набагато легше! 

У чому, на вашу думку, полягає 
основна причина невдоволен-
ня у шлюбі?

ГАБІ: Думаю, що, можливо, люди 
вступають у  шлюб із занадто висо
кими вимогами. Звичайно, потріб
но з розумінням підходити до парт
нера та його потреб, але не можна 
ставити в  залежність від партнера 
своє власне самопочуття. Кожен по
винен докласти зусиль, виказуючи 
розуміння й готовність прощати. 

ХАНС: У  нереальних очікуван
нях, з якими ми вступаємо в спіль
не життя. Коли рожеві окуляри пе
рестають діяти й поступово почина
ються будні! У цьому винен егоїзм, 
який із часом зростає і все частіше 
здобуває перемогу в  стосунках 
подружжя. Сучасне суспільство 
думає і вчить: «Знайди себе!», «Моє 
життя належить мені!», «Ти відпові
даєш тільки за своє благополуччя!» 
і  таке інше. Дедалі більше людь
ми керують егоїстичні потреби.  
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СЛУЖІННЯ
Почалися зібрання в  палаці Пашко

ва та  його особиста місіонерська робо
та в  тюрмах. Пашков відкривав дешеві 
їдальні для студентів, чайні для робітни
ків, нічліжки для бездомних, майстерні 
для нужденних жінок, що потребували 
на заробіток; школи для дітей із  бідних 
родин, створив «Товариство заохочен
ня до духовноморального читання». 
Воно займалося виданням і поширенням 
хрис тиянської літератури (в тому числі 
Біб лій).

ВИГНАННЯ
У червні 1884 року В. Пашкову  

і М. Корфу, кожному окремо, запропону
вали підписати відмову від проповіді та 
проведення релігійних зібрань. Обидва, 
не змовляючись, відмовилися. У  відпо
відь обом було наказано залишити Росію.  
Від'їзд Пашкова був нагальним. Сім'я пе
реїхала до нього тільки через два роки.

Працюючи в  Бірмінгемі з  архівом 
Пашкова, я  виявив дивовижний факт: 
у  вигнанні він підтримував таємне лис
тування з І. В. Каргелем, продавав маєтки 

Василь Пашков започаткував 
євангельське пробудження 
у СанктПетербурзі. 

Він був власником три
надцяти маєтків у дев'яти повітах різних 
губерній Росії, а також мав чотири мід
них рудника на Уралі. Він також воло
дів 450 тис. десятин землі й  був одним 
із найбільших землевласників у  Росій
ській імперії. З дружиною та чотирма діть
ми Пашков жив у величезному будинку на 
Французькій набережній у Петербурзі.

На початку 1874 року Петербург від
відав лорд Редсток. Він проводив зібран
ня, на яких проповідував про Ісуса Хрис
та. На одному з  таких зібрань побував 
і Василь Пашков. Проповідь не справила 
на Пашкова особ ли вого враження. Але 
після цього Редсток запропонував при
сутнім помолитися. Присутні встали 
навколішки, Пашков із ввічливості при
єднався. Під час незвичайної, не завче
ної молитви Редстока полковник Пашков  

раптом усвідомив, що все почуте ним із 
Біб лії стосувалося його особисто.

«Коли я  знайшов у  Слові Божо
му, що Гос подь хоче зі мною укласти 
новий союз, в  якому Він обіцяє не 
згадувати більше моїх гріхів і  злочи
нів... у  мене прокинулося бажання 
отримати це прощення від Святого 
Бога, – згадував пізніше цей день Паш
ков в  одному з  листів.  – Підвівшись 
із колін, я був уже не тим, що раніше, 
я став новою людиною у Хрис ті Ісусі». 
Зіткнувшись зі Словом Божим, він пе
режив духовне відродження і свідчив: 
«У світлі Священного Писання я  по
бачив себе засудженим перед пре
столом суду Святого Бога, який нена
видить гріх. Слово Його, при дії Духа 
Святого, досягло мене і  пробудило 
мою совість... Гос подь пробудив у мені 
бажання звільнитися від гріха, який 
зав'язував мене найрізноманітнішими 
способами». 

й підтримував матеріально місіонерів на 
Кавказі через В. Г. Павлова, утримував 
родини ув’язнених у Герюсах, допомагав 
Іванові Рябошапці в будівництві Дому мо
литви («клуні»).

В. О. Пашков був похований у  Римі  
30 січня 1902 року. На його пам'ятнику напи
сано: «Блаженні переслідувані за правду».

М У Ж І  В І Р И

Веніамін ХОРІВ
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Т О Ч К А  З О Р У

дали». Приблизно такого змісту по-
ради все частіше чують подружжя, 
що переживають кризу.

А хрис тиянам, котрі відкидають 
розлучення, доводиться побоюва-
тися, що їх засудять як безжальних 
законників.

Та чи допоможе подружжю по-
зиція на користь розлучення? Чи 
будуть зцілені їхні рани, якщо віру-
ючі назвуть руйнування їхніх сто-
сунків, їхні важкі переживання нор-
мальним станом речей або навіть 
спробують «узаконити» це на під-
ставі Біб лії? Що переживають брати 
й сестри, якщо керівництво церк ви 
мовчить про зраду їхньої дружини 
(їхнього чоловіка)? Що пережива-
ють діти, пізнаючи на практиці, що 
церк ва – це «беззаконний» простір, 
де ніхто не втручається в  сімейні 
справи і, як наслідок, ніхто не бо-
реться за порятунок їхньої сім'ї?

Якщо раніше подружжя зали-
шалися разом із економічних мір-
кувань або страху навішування 
ярликів, то сьогодні розвиток іде 
у  зворотному напрямку. Вищий 

«Спочатку  ж так не було»,  – гово-
рить Хрис тос у  відповідь на запи-
тання фарисеїв про розлучення, 
яким вони сподівалися заманити 
Його в пастку (див. Мт. 19:8). Своєю 
відповіддю Ісус займає чітку по-
зицію проти лібералізації Божого 
порядку щодо шлюбу, яку пропагу-
вали деякі законники. У суперечці 
з  тогочасними вченими Ісус ска-
зав, що людина розлучає через своє 
«жорстокосердя» те, що Бог спару-
вав «в одне тіло». І як би ми не му-
дрували, ніде в Біб лії не говориться 
про розлучення як про щось гарне 
і благословенне. Бог настійливо по-
переджає Свій народ не називати 

ДЕРЕВО ЧИ ЛІС?

Критично висвітлюючи тему 
розлучення в даній статті, я не маю 
на меті звинувачувати розлучених. 
Я розумію, що серед них є люди, які 
щосили намагалися запобігти роз-
лученню і  зробили для цього все 
можливе. І я розумію, що є випадки, 
коли розлука або розлучення є єди-
но прий нятним виходом. Постійні 
зради, важке психічне захворюван-
ня, насильство, залежність, кату-
вання, зґвалтування можуть по-
требувати укриття партнера і дітей 
у безпечному місці. Однак було б не-
правильно робити звідси загальний 

озлучення «по-доб рому» 
не буває.

Розлучення стає де-
далі більш звичною 
справою навіть у  сере-

довищі хрис тиян. І, знаючи, що це 
не відповідає волі Божій, ми повто-
рюємо вигадані нами самими «за-
конні» аргументи на користь розлу-
чення, поки не повіримо в їхню іс-
тинність – з усіма наслідками, дуже 
важкими для суспільства.

Фортеця під назвою «хрис тиян-
ський шлюб» зазнає обстрілу, при-
чому снаряди летять не тільки 
ззовні, але дедалі більше і зсереди-
ни: «Якщо ви нещасні, то краще розі-
йдіться. Якщо ви залишитеся разом, 
то й дітям від цього не легше, і Бог, 
звичайно ж, не бажає, щоб ви страж-

пріоритет має особисте благополуч-
чя. Іти новими шляхами здається 
набагато привабливіше, ніж вкла-
датися в  шлюб, коли стосунки не 
ладяться. Однак це дуже оманливе 
припущення.

Я дуже вдячна за те, що один 
досвідчений духовний наставник 
під час кризи в наших із чоловіком 
стосунках дуже ясно сказав нам, що 
розлучення, як правило, більш важ-
кий шлях. Багато пар згодом відзна-
чають, що «вигода» не компенсує 
проблем, образ і ран, що з’явилися 
внаслідок розлучення. Криза буває 
і  в повторних шлюбах, а  спільне 
життя в  «клаптиковій» сім'ї часто 
виявляється зовсім не легким.

Не випадково Бог улаштував 
сім'ю і шлюб як проект на все життя.

гірке солодким, а солодке – гірким 
(див. Іс. 5:20). Видаляючи або повер-
таючи в  неправильний бік дорож-
ні знаки через помилки окремих 
осіб, ми позбавляємо орієнтира всіх  
людей.

Жорстокосердість – це повстан-
ня проти Бога, і гріх стає не менш 
отруйним, якщо ми подамо його як 
«цінний життєвий досвід». Звичай-
но, є покаяння, милість, відновлен-
ня для розлучених, як і для всіх ін-
ших людей.

У тому числі для тих, хто, як  
і  я, учинив розлучення «тільки» по-
думки. «…Бо різниці немає, – говорить 
апос то л Павло, – бо всі згрішили, і поз-
бавлені Божої слави» (Рим. 3:22–23).  
(Жорстокосердість проявляється та-
кож і в тому, що ми нічого не бачи-
мо, крім себе.) Ми повинні при нес ти 
до підніжжя хреста наші гріхи, а не 
наші виправдання – це умова Божої 
всеосяжної благодаті. Син Божий 
любить кожного, хто не применшує 
свою провину, а сповідує її. І ця ми-
лість, яку куплено дорогою ціною, 
робить нас спроможними і  готови-
ми чесно дивитися на факти.
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я, відчуваючи себе так само, як ма-
монт і його родичі в фільмі «Льодо-
виковий період», коли в них під но-
гами тріскалася крига. Шлюб і роз-
лучення – не особиста справа кож-
ного. Розлучення – немов тріщина, 
що розповзається по землі, на якій 
ми всі стоїмо. Якщо немає вічної 
любові, то на що нам сподіватися?

У Новому Заповіті апос то л Павло 
порівнює шлюбний союз із союзом 
(заповітом), укладеним Хрис том 
із Церквою. Як чоловік і жінка, ми 
є  партнерами по союзу і, при всій 
нашій слабкості, представниками 
вічного союзу. Цей союз зі Своєю 
нареченою вірний Бог не розірве, 

навіть якщо в Нього будуть на те всі 
підстави. Усвідомивши це одного 
разу в дуже складний період нашо-
го сімейного життя, я сказала Богу: 
«Гос поди, якщо Ти використову-
єш наш шлюб для ілюстрації Своєї  
вірності, то я не хочу бути руйнівни-
цею цього образу. Щоправда, в мене 
є сумніви стосовно того, що ми мо-
жемо доб ре явити Тебе людям, але 
якщо для Тебе це важливо, то я не 
хочу цьому заважати!»

Після цієї молитви в  мені щось 
змінилося. Мені стало ясно: не мої по-
чуття і  потреби стоять на першому  

плані, а  реалізація більш далеко-
глядних планів Божих. Люди і, 
в  першу чергу, наші діти мають 
дізнатися, що існує любов, яка «все 
терпить і ніколи не перестає». У мо-
литві «Отче наш» ми просимо: «Не-
хай буде воля Твоя», і наші шлюби 
з цього прохання не виключаються. 
Через нашу вірність Бог хоче пока-
зати світові Свою вірність. У книзі 
«Священний шлюб» автор Гері То-
мас ставить провокаційне запи-
тання: «А що як Бог використовує 
шлюб, щоб зробити нас не щасливи-
ми, а святими?»

висновок, що розлучення  – це «не 
так страшно», або мовчати з цього 
приводу, щоб не збільшувати біль 
людей, котрі й без того страждають. 
У Царстві Божому йдеться не тільки 
про нас як окремих особистостей, 
але завжди й  про велике ціле. Об-
раз но кажучи, дбайливо доглядаю-
чи за окремими деревами, ми по-
винні думати і  про те, що корисно 
для всього лісу. У духовному опіку-
ванні турбота спрямована на окре-
ме «дерево»  – воно має отримати 
зцілення, його потрібно вивірити, 
спрямувати на Хрис та. А благовістя, 
засноване на біб лій ному вченні, має 
бути спрямоване на те, щоб зберегти 
здоров'я «лісу» за допомогою рятів-
них Божих норм і правил.

РОЗЛУЧЕННЯ ПРИХОВУЄ 
В СОБІ НЕБЕЗПЕКУ ЕРОЗІЇ

Десь років із 20 тому ми були 
свідками кількох розлучень серед 
наших знайомих, і  я доб ре пам’я-
таю, як це нас бентежило і тривожи-
ло. «Невже немає нічого стабільного 
в цьому світі?» – у сум'ятті думала 
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ЧИ ЩАСЛИВІ ДІТИ  
РОЗЛУЧЕНИХ БАТЬКІВ?

У 2015 році швейцарський лі-
кар-педіатр Ремо Ларго випустив 
книгу під назвою «Щасливі діти роз-
лучених батьків: що потрібно дітям 
після розставання батьків». Та чи  
щасливі діти розлучених батьків?

На одному заході в школі нашого 
молодшого сина батьки запитали 
в  консультанта з  профосвіти, що 
їм зробити, щоб їхні діти-підлітки 
успішно закінчили профна вчан-
ня? Жінка-консультант, яка ча-
сто стикається з  тим, що підлітки 
кидають на вчан ня, дала пораду: 
«Встановлюйте дітям розумні межі 
та не розлучайтеся». З її досвіду, не 
справляються з  на вчан ням най-
частіше підлітки зі зруйнованих 
сімей. Розлучення батьків  – вели-
ке потрясіння для дитячих душ. 
Навіть якщо воно відбувається без 
постійних сварок і  воєн. Якщо, на-
приклад, батьки заявляють, що 
вони «все ще люблять одне одного, 
просто для них настав час почати 
щось нове». Від такої заяви дитина 
опиняється в безмірній розгублено-
сті і страху. Якщо один із батьків іде 
з сім'ї, то для дітей це все одно що їх 
кинули, і в глибині душі вони часто 

звинувачують у цьому себе. У дитя-
чої душі своя логіка, вона робить із  
рішень батьків свої дитячі висновки. 
Дорослі можуть бути високої дум-
ки про сучасні форми стосунків, 
але для дітей це  – сильний стрес 
і душевна роздвоєність. І навіть та 
обставина, що все більше батьків 
сьогодні спільно володіють батьків-
ськими правами, ніяк не полегшує 
ситуацію дитини.

Одна знайома нещодавно розпо-
віла мені про п'ятирічну дівчинку, 
яка впродовж тижня постійно «ко-
чує» від мами до тата, від дитячо-
го садка  – до групи продовженого 
дня. Малятко важко переживає ці 
постійні зміни. Часто в садку вона 
раптово починає плакати: «Хочу до 
мами».

НЕ ЗАПЛЮЩУВАТИ В СТРАХУ  
ОЧІ – СУПРОВОДЖУВАТИ  
З ЛЮБОВ'Ю

Проблеми в шлюбі та пов'язана 
з цим спокуса розлучити те, що Бог 
спарував, не нові й не повинні диву-
вати або лякати нас. З моменту грі-
хопадіння у стосунках між людьми 
щось негаразд, і ворог усіма силами 
намагається зруйнувати єдність 
подружніх пар. І тому, замість того 

щоб робити вигляд, ніби в  наших 
сім'ях все доб ре і прекрасно, краще 
чесно визнати наявність проблем 
і просити одне одного надати прак-
тичну та молитовну підтримку, 
дати біб лій ну пораду. Бог не задуму-
вав шлюб так, щоб ми, як подружжя 
або сім'я, самі справлялися з  на-
шими проблемами. Він закликає 
нас підбадьорювати одне одного, 
покладатися на Нього в  будь-яких 
ситуаціях, адже Він спроможний 
зробити більше, ніж ми можемо собі 
уявити. Що чеснішими ми будемо, 
то більше шансів ми даємо Богу 
втрутитися в наші стосунки та зці-
лити їх. У смиренному покаянні та 
прий нятті допомоги приховані ді-
єві ліки від жорстокосердості. Ісус 
із радістю врятує нас, якщо ми за-
лишимо спроби «витягнути себе за 
волосся з болота»!

ЛІКУВАТИ РОЗБИТЕ

Подружжя, що розлучаються або 
розстаються, подібні до постражда-
лих в аварії – вони потребують не-
відкладного надання першої допо-
моги. Дозволити собі відчувати до-
саду, біль, почуватися покинутим, 
чесно розповісти про це друзям  – 
важливий крок у процесі подолання 
цих переживань. При цьому нам не 
потрібно ставати на чийсь бік і не 
обов'язково вміти дати відповідь 
на всі запитання. Досить разом із 
постраждалими знову й знову звер-
татися до Ісуса, просити Його про 
зцілення і водійство.

Дітям із таких родин ми може-
мо запропонувати надійне, безпеч-
не місце, де вони можуть просто 
бути. Це буде великою допомогою 
для них. Дослідження в галузі пси-
хологічної стабільності показали, 
як важливо для дитини за скрут-
них життєвих обставин мати ба-
бусь і  дідусів, друзів, сусідів, які 
візьмуть її під своє крило й будуть 
їй опорою. Мати місце, де вона не 
відчувала б себе зобов'язаною вті-
шати, мирити батьків, вставати на 
чийсь бік. Для дитини важливо та-
кож чути, що вона не винна в тому, 
що батьки розлучилися. Для ди-
тини буде дуже корисно, якщо 
хтось разом із нею буде запитувати 
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Регула ЛЕМАН
Одружена, мати чоти-
рьох дорослих дітей. 
Сімейний консультант, 
керівник проєктів Фонду 
«Майбутнє Швейцарії», 
автор. Виступає 
з лекціями, проводить 
тренінги для батьків.

в Ісуса, що Він хоче сказати або по-
казати в  цій ситуації. «Він злама-
носердих лікує, і  їхні рани болючі 
обв'язує», читаємо ми в  третьому 
вірші Псалма 147.

З’ЄДНАТИ ТЕ,  
ЩО БОГ ПОЄДНАВ

Ми як хрис тияни покликані орі-
єнтуватися не на суспільні норми, 
а на волю Божу.

Якщо Ісус каже, що людина не-
хай не розлучає те, що Бог поєднав, 
то звідси випливає і те, що ми по-
винні підбадьорювати пари, що роз-
прощалися або вже розведені (на-
скільки це ще можливо і припусти-
мо), щоб допомогти Богу знову з'єд-
нати їх. Якщо ми дійсно віримо, що 
Бог має силу воскрешати мертвих 
і створювати речі з нічого, то Йому 
не спричинить великого клопоту 
поновити й наші шлюби. Якщо ми 
бажаємо кращого нашим ближнім, 
ми будемо закликати їх слідувати 
за Хрис том вірно і без компромісів, 
а не керуватися своїми сердечними 
бажаннями і свавільними планами. 
Бог хоче й може воскрешати мертві 
шлюби і приводити їх до нового роз-

квіту. Милістю Божою нульова точ-
ка може стати стартовою точкою. 
Бог бажає звільнити нас від нашого 
жорсткого серця й  дати нам нато-
мість слухняний дух, здатний лю-
бити.

ПЕРЕДАВАТИ ІНШИМ РЕА-
ЛІСТИЧНЕ БІБЛІЙНЕ  
БАЧЕННЯ ШЛЮБУ

Що глибше ми розуміємо руй-
нівну дію розлучення, то активніше 
ми будемо вкладатися в ефективну 
профілактику. Замість того щоб від-
даватися мріям, ми будемо говори-
ти про те, що для побудови довго-
строкових повноцінних стосунків 
потрібні зусилля й  самозречення. 
І, звичайно ж, ми розповімо людям 
про те, де вони можуть знайти дже-
рело надприродної любові і стосун-
ків. Ми будемо підбадьорювати по-
дружжя виказувати вірність і тер-
піння, практикуючи ці якості в на-
ших власних шлюбах. Ми будемо 
чесно та щиро розповідати про свої 
переживання й  боротьбу, а  також 
і про задоволення, що росте в міру 
зростання інтимної близькості та 
вірності. Шлюб  – це не застаріла  

модель. Ні, це модель перспективна, 
що демонструє світові любов, яка 
виходить далеко за межі того, що 
люди спроможні дати одне одному.

Розлучення «по-доб рому» не 
буває, але є доб рий, вірний, всемо-
гутній Бог, Який зробить усе, щоб 
зцілити зруйновані стосунки та воз-
з'єднати подружню пару.

Тим, хто Його попросить, Він 
дасть слухняний дух і м'яке серце. 
Божа вірність закладає фундамент, 
на якому пари зможуть звести для 
себе власний дім і бути свідченням 
для інших.

Слава Богу!

З журналу «Ehtos», 2/2020
Переклад з німецької Марії ВІНС
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Як легко мені жити з Тобою, Господи!

Як легко мені вірити Тобі!

Коли розступається від здивування

Чи ніяковіє розум мій,

Коли найрозумніші люди

Не бачать далі сьогоднішнього вечора

Й не знають, що чинити їм узавтра, –

Ти посилаєш мені ясну впевненість,

Що Ти є,

І що Ти подбаєш,

Щоб не всі шляхи добра були закриті.

На хребті слави земної

Я з подивом озираюсь на той шлях

Крізь безнадію – сюди,

Звідки і я зміг послати людству

Відблиск променів Твоїх.

І скільки треба буде,

Щоб я ще їх відбив, –

Ти даси мені.

А скільки не встигну –

Значить,Ти призначив це іншим.

Олександр СОЛЖЕНІЦИН
Український переклад Олега БЛОЩУКА
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доб розичливим. Я загальмував. Незна-
йомець попросив відвезти його в місто 
і готовий був за це заплатити.

По дорозі з'ясувалося, що він іно-
земець, хрис тиянський місіонер. Він 
проповідував Благу звістку. Я так за-
хопився його розповідями, що навіть 
не помітив, як ми доїхали. Було пізно, 
у місті не було готелів, тому я запросив 
його до себе переночувати. Спочатку 
він відмовився, але потім прий няв за-
прошення.

Прокинувшись рано-вранці, ми по-
снідали. Я звернув увагу, що перед 
їжею гість молився. Потім чоловік зі-
брався йти. Він хотів розплатитися, але 
я з нього грошей не взяв. Уже біля две-
рей незнайомець сказав: «Нехай бла-
гословення Гос пода перебуває на вас, 
Ісус Хрис тос Сам захистить вас і буде 
вашим Спасителем». Він подарував 
мені Біб лію і кілька дисків із зображен-
ням Ісуса Хрис та. Подарунок я поклав 
у «бардачок» машини, де зберігав до-
кументи. Наша сім'я сповідувала іншу 
релігію, тому тримати подароване 
вдома я не наважився. Розлучаючись, 
я обіцяв прочитати книгу та послухати 
диски.

Але потім я все забув: і обіцянку, яку 
дав місіонерові, і самого місіонера. Ми-
нали роки, і справи мої поліпшували-
ся. Клієнтів стало більше, і заробляти 

Наше місто лежить далеко від 
столиці. На той час у столиці 
точилася боротьба за владу, 

ворожнеча між етнічними та громад-
ськими угрупованнями і тяжкі наслід-
ки цих протистоянь докотилися й до 
нашого міста. По всій країні панував 
голод, не вистачало всього, навіть води. 
У мене тоді була вантажна машина. На 
ній я доставляв вантажі небезпечними 
дорогами у віддалені селища. За це от-
римував невеликі гроші, на які годував 
свою сім'ю. 

Якось темної ночі я повертався 
додому з гірського села. Було тепло. 
Раптом на дорозі я побачив людину. 
Чоловік дав знак, щоб я загальмував. 
Але, чесно кажучи, зупинятися мені 
не хотілося. У цих місцях зупини-
ти машину вночі заради незнайомця 
було вкрай небезпечно. Коли я під'їхав 
ближче, фари висвітили його обличчя. 
Чоловік мені здався на вигляд дуже 

я почав дуже доб ре. Однієї вантажівки 
стало мало. Я купив кілька машин і ав-
тобусів, створив підприємство з пере-
везення пасажирів і вантажів. Я отри-
мував замовлення не тільки всередині 
країни, але також із-за кордону.

Згодом я став одним із найбільш 
шанованих людей міста. Але радість 
моя тривала недовго. Абсолютно не-
сподівано в країні з'явилися терорис-
ти. Вони хотіли взяти владу в свої руки 
і управляти країною за шаріатськими 
законами. Кожного зустрічного піс-
ля короткого розпитування вони або 
відпускали з умовою виконувати їхні 
розпорядження, або вбивали. Стало 
небезпечно возити вантажі у віддале-
ні місця. Але що поробиш? Треба було 
жити, а для цього потрібно було пра-
цювати.

Знаючи про всі небезпеки, я, однак, 
згодився везти вантаж у віддалене село. 
Доставивши вантаж за призначенням, 
я повертався назад. На дорозі я поба-
чив групу озброєних людей, які нака-
зали мені зупинитися. Я загальмував. 
Мені наказали вийти, і я підкорився. 
Видно було, що бандити не збиралися 
мене відпускати. Двоє з них, зв'язавши 
мені руки, повели вбік. Інший, гостря-
чи ніж, пообіцяв убити мене. А третій, 
зав'язуючи мені очі, сказав: «Зав'язую-
чи тобі очі, я роблю доб ро, щоб ти не 
бачив свою смерть», – і, сунувши два 
пальці мені в ніздрі, приставив ніж до 
горла. Я був на крок від смерті. У цей 
момент один із головорізів закричав 
і зупинив його: «Стійте, не вбивайте 
його, він, виявляється, хрис тиянин». – 
«Звідки ти знаєш?» Чоловік показав їм 
щось. Тоді бандити розв'язали мені очі 
й руки. Вони вручили мені Біб лію й дис-
ки із зображенням Гос пода Ісуса Хрис та 
і наказали їхати.

Я згадав молитву незнайомого місі-
онера: «Нехай благословення Гос пода 
перебуває на вас, Ісус Хрис тос Сам захи-
стить вас і буде вашим Спасителем».

С В І Д Ч Е Н Н Я

Рамиль ХАСАНЛІ
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Чи знаєте ви, як орлиця виби-
рає собі пару? Як вони потім 
разом виховують дітей? 

Від дерева або куща вона відламує 
гілочку, бере її у  дзьоб, піднімається 
на велику висоту і з цією гілочкою по-
чинає кружляти. Навколо самиці зби-
раються орли. Тоді вона кидає гілку 
і спостерігає... І ось один з орлів підхо-
плює гілку, не давши їй упасти, а потім 
приносить її самиці, передаючи дуже 
акуратно із дзьоба у дзьоб.

Орлиця бере гілку і  знову кидає, 
самець знову її ловить і  приносить 
самиці, а вона знову кидає... І так пов-
торюється багато-багато разів. Якщо 
орел щоразу підхоплює гілку, то сами-
ця вибирає його, і вони спаровуються.

Важливість трюку з гілкою ви зро-
зумієте пізніше.

Високо на скелі самиця й  самець 
в'ють гніздо з  жорстких прутів. Май-
бутні мати й  батько висмикують із 
себе пір'я та пух. Ними вони вистила-
ють гніздо, забивають усі дірки в ньо-
му, роб лять його м'яким і  теплим. 
У цьому теплому й затишному містеч-
ку орлиця відкладає яйця, потім обоє 
батьків їх по черзі висиджують. Коли 
з'являються пташенята (а приходять 
вони у  світ Божий маленькими, го-
ленькими, немічними), батьки при-
кривають їх своїми тілами, поки вони 
не зміцнішають. Затуляють крилами 
від дощу, від палючого сонця, носять 
їм водичку, їжу, і  пташенята  – міцні-
шають.

У них ростуть пір'я, вкривають кри-
ла і  хвіст. Коли малюки оперилися, 
батьки розуміють, що настала пора...

Батько-орел сідає край гнізда і б'є 
по ньому крилами: молотить і  трясе 
гніздо. Для чого? Для того щоб ви-
бити все пір'я і  пух, щоб залишився 
тільки жорсткий каркас із гілок, який 
був сплетений і складений на самому 
початку. Пташенята сидять у гнізді, їм 
незручно, жорстко, вони не розуміють, 
що відбувається: адже батьки були ра-
ніше такі ласкаві і дбайливі.

Мати-орлиця ловить рибку, а потім 
сідає зі здобутим метрах у  п'яти від 
гнізда, щоб пташенята бачили.

На очах у  своїх малюків вона по-
чинає потихеньку їсти. Пташенята си-
дять у  гнізді, кричать, пищать, не ро-
зуміють, що сталося, адже раніше все 
було інакше. Мама з татом їх годували, 
поїли, а тепер усе не так: гніздо стало 
жорстким, пір'я і  пуху немає, батьки 
самі їдять рибу, а  їм не дають. Що  ж 
робити?

Їсти хочеться, треба вибиратися 
з гнізда. Тоді пташенята починають ро-
бити те, що ніколи раніше не робили. 
Вони  б і  далі нічого не робили, якби 
батьки продовжували з ними панька-
тися. Пташенята починають виповза-
ти з гнізда. Вони такі незграбні, нічого 
не вміють, нічого не знають. Гніздо їх 
знаходиться на скелі, на стрімкій кру-
чі, щоб хижаки не дісталися. Вивалив-
шись із гнізда, одне пташеня зриваєть-
ся зі схилу, ковзає по ньому черевцем, 

а потім летить у прірву. Тут тато-орел, 
який ловив колись гілочки, кидається 
стрімголов униз і  підхоплює орля, не 
давши йому розбитися. На спині він 
піднімає його знов у незручне гніздо, 
на скелю, і все починається спочатку. 
Пташенята падають один за одним, 
а батько їх ловить.

Падаючи у  черговий раз, орлятко 
починає робити рухи, які ніколи рані-
ше не робило: воно розправляє на віт-
рі свої бічні відростки – крила. Пташе-
ня потрапляє в  потік повітря й  почи-
нає летіти.

Так орли вчать своїх пташенят.
І тільки-но пташеня навчиться 

доб ре літати, батьки беруть його з со-
бою і  показують місця, де водиться 
риба. Вони вже не носять дітлахам їжу 
у дзьобі.

Це дуже хороший приклад, як 
і нам потрібно виховувати своїх дітей 
духовно й фізично. Як важливо не пе-
ретримати їх у тепленькому гніздечку. 
Як важливо не перегодувати їх риб-
кою, коли вони й самі вже можуть її ло-
вити. Але з якою турботою ми повинні 
навчити їх літати, присвячуючи цьому 
свої сили, час і навички!

Не дарма самиця вибирає самця, 
кидаючи гілочку. Вона не хоче, щоб 
її майбутні діти розбилися. Вибереш 
недбайливого орла, потім дітей не до-
раху єшся… 

Е С Е

Людмила ШТОРК
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ПЕРШЕ ПОБАЧЕННЯ

Дорогі співробітники місії «Світло на Сході»!
Прийміть сердечні вітання з 45-річним ювіле-
єм журналу «Вера и  жизнь» та 100-річчям від 

дня заснування місії!
Журнал «Вера и жизнь» мені дуже подобається. Осо-

бливо сподобалося оповідання Жанни Вакульської 
«Перше побачення», опубліковане у номері 5 за 2019 рік. 
Пісню «Твердо я вірю: мій Ісус!» тепер я співаю постій-
но вголос і подумки. Цій пісні я дала нову назву – «Пер-
ше побачення». Вірю, що в  кожного віруючого в  Гос-
пода перша зустріч із Ісусом Хрис том була особ ли вою 
і такою, що запам'ятовується. Моя зустріч із Ним була 
дуже яскравою! Дуже люблю проповіді Вальдемара 
Цорна. На багато запитань 
отримала відповіді, але за-
лишилися ще.

Люблю журнал «Сте-
жинка». Багато чого вчуся 
і з нього. Хочеться цією ра-
дістю, любов'ю ділитися 
з іншими. Вірю, що Гос подь  
допоможе мені і  в цьому. 
Зараз діти дуже захоплені 
інтернетом, а я люб лю чита-
ти друковану хрис тиянську 
літературу. Найбільше лю-
блю читати найголовнішу 
Книгу на Землі – Біб лію.

Бажаю вам подальших 
успіхів на Божій ниві.

Нехай Гос подь віддячить вам сторицею за вашу 
працю і  старанність, щоб ім'я Гос пода ще більше 
славилося, а  Його Царство звеличувалось і  розши-
рювалося.

Валентина КОЖУХАР 

З РАДІСТЮ І ЗАДОВОЛЕННЯМ

Уже багато років серед ваших читачів були 
й ми з батьками. Про журнали «Віра і життя» 
та «Стежинка» дізналися невдовзі після того, 

як ми з мамою стали членами церк ви ЄХБ 1995 року. 
Тепер мої дорогі батьки вже у  Гос пода. А  зі мною 
живе моя старенька тітка (зараз їй 87 років), і  ми 
досі з радістю отримуємо ваші журнали і читаємо їх, 
а потім даруємо братам і сестрам у церк ві, а також 
невіруючим людям.

Упродовж останніх трьох років я  тяжко хворію, 
трохи більше ніж півроку не могла писати і дуже мало 
читала. Зараз, слава Гос поду, мені трохи краще, але 
все одно потребую сторонньої допомоги. За нами до-
глядає сестра в Гос поді, іноді допомагають інші люди. 
Намагаємося бути вдячними за все. Слава Богу, ще 
бачимо, хоча й погано, чуємо, розуміємо, розмовляє-
мо, рухаємося потроху, можемо молитися, іноді спі-
вати псалми і дякувати Гос поду. Дуже любимо Слово 
Боже і хрис тиянську літературу, зокрема журнал «Віра 
і життя».

Чудові статті як минулих років, так і  сьогоденні:  
В. Танцюри, Н. Орлової, Н. Золотко і  багатьох інших 
братів і сестер. Особливо запам'яталися статті двох 
останніх номерів: «Ісак та Ізмаїл» і  «Телефонний 

довідник» Ширинай Досової.  
А з минулих номерів оповідан-
ня «Гудбай, бабусю» Н. Золот-
ко і  «Наздогнати і  перегнати»  
Н. Орлової. Вони просто пре-
красні! Слава Богу за них! 
А також стаття про дівчинку, 
що розпитувала батьків про 
Різдво; про віруючого брата, 
який допоміг людині, що по-
трапила в біду; статті Вальде-
мара Цорна й  багато-багато 
інших. А  ще хочу відзначи-
ти оригінальне оформлення 
журналів. Нашим невіруючим 
знайомим журнали дуже спо-
добалися.

Для мене було великою честю двічі брати участь 
у  літературних конкурсах, оголошених у  ваших жур-
налах. Першого разу я навіть отримала лист із подя-
кою за участь. Переміг тоді дуже талановитий брат 
Віталій Полозов.

У 2014 році ви подарували мені його книгу «На бурх-
ливих перекатах». Вона мені дуже сподобалася, і  те-
пер я купую його книги. Із задоволенням читаю сама 
і даю іншим. Найбільше люблю книги «На круги своя», 
«Мандрівник», «Зоря світанкова». Особливо сподоба-
лися короткі оповідання: «Упав у яму», «Окраєць хлі-
ба», «Пташка Божа».

Колись я мріяла стати філологом, закінчити Київ-
ський університет і працювати за фахом, але мені, на 
жаль, не дозволило здоров'я: я  інвалід II групи з  ди-
тинства. Все, що я  змогла,  – це закінчити Чернігів-
ський юридичний технікум із червоним дипломом. 
А  після того як увірувала, вчилася заочно на курсах 
хрис тиянських журналістів у Херсоні.

Л И С Т И  Ч И Т А Ч І В
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Хочеться більше служити Богу й  людям, але в  даний час роблю це 
головним чином через молитву (я не дуже балакуча і товариська).

Будь ласка, моліться за нас.
Нехай Гос подь щедро благословляє вас, а також читачів журналу!

Т. КОВАЛЕНКО

НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ У МОЄМУ ЖИТТІ

Я вдячний Богові за те, що ви з'явилися в моєму житті. Спасибі вам 
величезне за курс «Бути хрис тиянином» і за підтримку під час на-
вчан ня. Ви були гарними вчителями та наставниками й допомог-

ли мені стати хрис тиянином. 
Я сердечно вдячний Гос поду і вам за чудову можливість безкоштов-

но отримувати й  читати ваші журнали. Вони нас духовно повчають, 
дарують підбадьорення, розраду та підтримку в нелегкому особистому 
благовіствуванні у нашій місцевості, де дуже мало благочестивих лю-
дей. Ваші журнали даю читати й тим, хто перейнятий так званою «зло-
дійською ідеєю». Один із них живе на моїй вулиці. Він двадцять років 
поневірявся по тюрмах і таборах і не пристосований до життя на волі. 
Коли я з продуктами харчування даю йому і ваші журнали, він говорить, 
що вони для нього є найважливішими в житті. Я молюся про таких лю-
дей, щоб вони наближалися до Гос пода і прагнули до більш тісного спіл-
кування з Ним.

І ще один випадок. Я давав хрис тиянську літературу одній молодій 
людині. Цей парубок знищував її, не читаючи, а я не знав про це. Коли 
він у черговий раз потрапив до в'язниці, я продовжував надсилати йому 
книги та журнали. Перебуваючи у в'язниці, він змінив своє ставлення 
до Гос пода: із надісланої літератури він утворив бібліотеку, щоб ув'язнені  
могли брати видання й читати, за що адміністрація в'язниці похвалила 
його. Незабаром його взагалі умовно-достроково звільнили.

Ось так Бог діє через ваші журнали!
Зі щирою повагою та вдячністю,

Анатолій КОРОБКО

Л И С Т И  Ч И Т А Ч І В

1. Мілка (Бут. 11:29). 2. Про дружин Ісава (Бут. 26:34–35). 
3. Яків (Бут. 27:22–24). 4. Йосип (Бут. 42:21–23).  
5. До Аарона, Елеазара та Ітамара (Лев. 10:6).  
6. Йохевед, дочка Левія (Чис. 26:59). 7. Єзекії (2 Цар. 18:1–2).  
8. Про Йова (Йов, 42:10–11). 9. Павло (Рим. 16:13).  
10. Добро (1 Сол. 5:15).

ВІРА І ЖИТТЯ

1w2021 31
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У видавництві «Світло на Сході» вийшло друге видання цієї чудової книги зна-
ного в усьому євангельському світі проповідника й автора. На російську мову 
її переклав поет Олександр Сибільов. Коли один із моїх друзів запитав, 

які десять книг потрібно обов'язково прочитати християнину, мені відразу спала 
на думку ця книга. Вона змінила мене, відповіла на багато моїх запитань. Сподіваюся, 
вона стане благословенням і для вас, шановні читачі.

В. Цорн
Книгу можна замовити на сайтах нашої місії.
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