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ХРИСТОВЕХРИСТОВЕ

Я люблю тебе, братство Хрис тове!
Маєш віри могутній політ,
І звіщати ти завжди готове
Добру звістку усім на землі!

У Хрис та завжди прагнеш навчатись,
Щоб надію у Ньому знайти,
І ніколи зі злом не єднатись,
А вузьким лише шляхом іти.

На Кавказі, в степах України,
У гористих Уральських краях,
На безмежній Сибіру рівнині
Віра лише мужніла твоя.

Радий в цьому частину я мати,
Розділять миті щастя і бід,
І в молитвах за тебе стояти,
І чекати Хрис товий прихід.

С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

Наприклад, і в наші дні в мусульман
ських країнах убивають хрис тиян тільки 
через те, що вони належать до Церкви 
Хрис тової.

Це тому, що Церква  – не від цьо
го світу, це не щось таке, що вигадали 
люди.

Церква – це Небесне творіння, вона 
є  славним задумом Божим, створена 
для неймовірної слави.

Для того щоб спаплюжити, очорни
ти її, ворог сплітає неправдиві наклепи, 
використовує для цього негатив із жит
тя тих, хто називає себе хрис тиянами, 
але насправді не є ними.

І це правда, що в історії номінально
го хрис тиянства було багато жахливого, 
але, по суті, це не можна назвати Цер
квою, і це не є нею.

Якщо дуже коротко: Церква, наре
чена Ісуса Хрис та, – це спільнота, яка 
відоб ражає досконалість свого Гос
пода. 

Люди, які дійсно належать до Цер
ви, з’єднані в своєму дусі з Богом, ма
ють у собі Духа Святого, Який абсолют
но радикально змінює в  них життєві 
цінності. 

людей світу цього відношення 
до Церкви дуже різниться.

Коли ненароком люди чують або 
згадують це слово, у когось з’являється 
саркастична усмішка, згадується якась 
негативна інформація, або людина має 
своє особисте негативне ставлення до 
Церкви як до світогляду.

Хтось відчуває внутрішню агресію 
до всього, що має відношення до Цер
кви, до тих, хто належить до церковної 
спільноти.

Але є люди, для яких Церква є сен
сом життя, які з Церквою пов’язують усе 
в своєму житті. Вони говорять про неї 
з благоговінням.

Згадування про Церкву, не як про 
будівлю, а  як про спільноту Божих 
людей, об’єднаних Божим спасінням, 
викликає в них відчуття теплоти й ра
дості.

Чому таке різне ставлення, чому чи
ясь позиція, чиєсь позитивне, благого
війне ставлення до Церкви як до чогось 
найважливішого в житті викликає в де
яких людей не просто незгоду, а сильну 
ворожість, ненависть і бажання знищи
ти всіх, хто належить до неї?

У Церкві нормою взаємин є  любов, 
доб розичливість, жертовність, чесність.

І в цьому сенсі вона не земного по
ходження, а небесного.

Мабуть, тому світ ненавидить її, що 
вона не від світу цього і  належить не 
йому, а Гос поду Ісусу Хрис ту.

Коли Гос подь спасає грішників від 
заслуженої погибелі, Він спасає їх за 
їхньою особистою вірою в Хрис та, але 
спасає в Свою Церкву, вона є ковчегом 
спасіння.

У цьому світі немає жодної інститу
ції, яка за своєю значимістю хоча б част
ково наблизилася до Церкви. Тому що 
Церква належить Богові, Ним створена 
й Ним керується, і створена для Неба, 
і Його любов проявляється в ній.

Бути спасенним Ісусом Хрис том 
означає бути частиною Його Церкви.  
І  це найважливі
ше, що є в цьому 
світі, в цьому жит
ті й у вічності!



П Р О П О В І Д Ь П Р О П О В І Д Ь

самі, маючи зачаток Духа, і ми самі 
в собі зідхаємо, очікуючи синівства, 
відкуплення нашого тіла. Надією бо 
ми спаслися. Надія ж, коли бачить, 
не є надія, бо хто що бачить, чому б 
того й надіявся? А коли сподіває-
мось, чого не бачимо, то очікуємо 
того з терпеливістю».

Які піднесені, прекрасні та під-
бадьорливі слова! Ми – спадкоєм-
ці Божого Царства! Ми не боїмося 
смерті, не тремтимо від страху че-
рез саму лише думку про майбут-
нє: «кінець світу», що насувається, 
для нас  – радісне очікування по-
вернення нашого Гос пода й  Спа-
сителя. Подібно до очікування 
нареченою повернення з армії на-
реченого.

Нас і наші страждання, і хворо-
би не лякають – вони лише вказу-
ють на те, що наше життя є тимча-
совим і швидкоплинним, «ще мало, 
дуже мало, і Той, хто має прийти, 
прийде й баритись не буде» (Євр. 
10:37). Ми маємо живу надію, тому 
радіємо з усього, що Бог нам поси-
лає, дякуємо за все Богові й укло-
няємося Тому, Хто єдиний цього 
гідний.

Отже, воскресіння Ісуса Хрис
та, згідно з  Біб лією, вирішує всі 
питання щодо нашого минулого, 
наділяє нас силою на кожну секун-
ду нині та дає нам живу надію і ра-
дість від усвідомлення, що Хрис
тос, воскреслий із мертвих, очікує 
всіх нас, щоб розділити з нами Свій 
спадок! Він сказав: «Я живу, і ви бу-
дете жити».

Закінчу словами Юди, бра-
та нашого Гос пода Ісуса Хрис та: 
«А  Тому, Хто може вас зберегти 
від упадку, і поставити перед Сво-
єю славою непорочними в радості, 
Єдиному премудрому Богові, Спа-
сителеві нашому через Ісуса Хрис
та, Гос пода нашого, слава, могут-
ність, сила та влада перше всього 
віку, і тепер, і на всі віки! Амінь».

Хрис тос воскрес! Воістину во-
скрес! Прийди, Гос поди Ісусе! 
Амінь.

Немає в  історії людства більш до-
стовірного факту, ніж Його воскре-
сіння.

Але є  ознака і внутрішня. Ми 
ототожнилися з Хрис том у хрещен 
ні, тобто з Його смертю, щоб, як Хрис
тос помер, і ми померли для цього 
світу, його влади, сили й  спокус. 
І щоб точно так, як Хрис тос воскрес 
із мертвих, і ми ходили «в оновлено-
му житті», як пише Павло.

І це внутрішнє свідчення – життя 
Його в нас. Так званий закон духа 
життя, говорячи словами Павла.

«Я живу, і  ви будете жити»,  – 
каже Хрис тос і має на думці не тіль-
ки життя в майбутньому, але й сьо-
годні, в сьогоденні.

ЗНАЧЕННЯ ВОСКРЕСІННЯ 
ІСУСА ХРИСТА ДЛЯ НАШОГО 
ЖИТТЯ СЬОГОДНІ

В Євангелії від Івана, у шостому роз-
ділі, 48му та 57му віршах, є слова, які 

Л
ишень уявіть, що Ісус Хрис
тос помер точнісінько так 
само, як померли Мойсей, 

Будда, Мухаммед, Конфуцій. Помер 
і… не воскрес. Уявили? Я  не можу. 
Просто не можу.

Воскресіння Ісуса Хрис та – цен-
тральна подія в історії людства.

Про її значення, тобто про те, що 
про це повідомляє Священне Пи-
сання, ми сьогодні й поговоримо. 

ЗНАЧЕННЯ ВОСКРЕСІННЯ 
ІСУСА ХРИСТА ДЛЯ НАШОГО 
МИНУЛОГО

У Посланні до римлян Павло 
пише про Хрис та: «…що був вида-
ний за наші гріхи, і воскрес для ви-
правдання нашого» (Рим. 4:25). Так, 
Хрис тос помер за наші гріхи, ми це 

вічне той має, і на суд не приходить, 
але перейшов він від смерті в жит-
тя», – каже Ісус.

Так, Він помер за наші гріхи. Але 
звідки ми знаємо, що Бог цю жертву 
прий няв? Написано? Точно! Напи-
сано! Чорним по білому в Слові Бо-
жому, правдивому та незмінному.

Бог підтвердив Своє задово-
лення цією жертвою самим во-
скресінням Ісуса Хрис та з мертвих. 
Апос то л Павло пише: «Коли  ж бо 
Хрис тос не воскрес, то проповідь 
наша даремна, даремна також віра 
ваша» (1 Кор. 15:14). І далі він пише: 
«Коли  ж бо Хрис тос не воскрес, 
тоді віра ваша даремна, – ви в своїх 
ще гріхах, тоді то загинули й ті, що 
в Хрис ті упокоїлись» (1 Кор. 15:17).

Зовнішня ознака нашого спа-
сіння  – воскресіння Ісуса Хрис та. 

бентежать усіх. Ну, скажімо, майже 
всіх, хто їх чує: «Я – хліб життя! <...> 
Як Живий Отець послав Мене і живу 
Я Отцем, так і той, хто Мене спо 
живає, і він житиме Мною».

Що це означає? Наведу кіль-
ка текстів Писання, щоб нам стало 
зрозумілим значення цих слів Ісуса 
Хрис та. «…Хто не має Хрис тового 
Духа, той не Його» (Рим. 8:9). «…Як Ти, 
Отче, в Мені, а Я – у Тобі, щоб одно 
були в Нас і вони» (Ів. 17:21). «У тому 
й працюю я, борючися силою Його, 
яка сильно діє в мені» (Кол. 1:29).

Для апос то ла Павла ця реаль-
ність життя Хрис та у  віруючому 
була настільки важливою, що він 
підпорядкував їй усе своє служіння, 
усе вчення, усі прагнення. Він пише: 
«Але те, що для мене було за над-
бання, те ради Хрис та я  за втрату 
вважав. Тож усе я вважаю за втрату 
ради переважного познання Хрис та 
Ісуса, мого Гос пода, що я ради Ньо-
го відмовився всього, і вважаю все 
за сміття, щоб придбати Хрис та, щоб 

знаємо. Ми святкуємо Пасху, згаду-
ючи жертву Ісуса Хрис та. Для цього 
Він прийшов у  світ. Для цього на-
родився, для цього жив, для цього 
служив і для цього помер. Щоб було 
так: «…наша Пасха, Хрис тос, за нас 
у жертву принесений» (1 Кор. 5:7).

Що це конкретно означає?
Пам'ятаєте історію виходу 

з  Єгипту? Перша Пасха. Гос подь 
звелів помазати одвірки дверей 
оселі кров'ю пасхального ягняти. 
І  сталося, що оселю кожного, хто 
послухався й помазав одвірки вхід-
них дверей, Бог уберіг від суду. По-
мазати одвірки оселі сьогодні – це 
означає прий няти жертву Ісуса. 
І  вже немає жодних звинувачень, 
Гос подь дивиться лише на цей знак! 
«Хто слухає слова Мого, і  вірує 
в  Того, Хто послав Мене,  – життя 

знайтися в  Нім не з  власною пра-
ведністю, яка від Закону, але з тією, 
що з  віри в  Хрис та, праведністю 
від Бога за вірою, щоб пізнати Його 
й силу Його воскресення, та участь 
у муках Його, уподоблюючись Його 
смерті, аби досягнути якось воскре-
сення з мертвих» (Фил. 3:7–11).

Тут і  примирене з  Богом мину-
ле – праведність від Бога за вірою. 
Тут і  повсякденне, постійне усві-
домлення свого з  Хрис том єднан-
ня  – пізнати Його й  силу Його во-
скресіння. Тут і надія – аби досягти 
воскресіння з мертвих.

ЗНАЧЕННЯ ВОСКРЕСІННЯ  
ІСУСА ХРИСТА ДЛЯ ЖИТТЯ 
МАЙБУТНЬОГО ВІКУ

Повторю ще раз текст Писання: 
«Коли ж бо Хрис тос не воскрес, тоді 
віра ваша даремна, ви в своїх ще грі-
хах, тоді то загинули й ті, що в Хрис
ті упокоїлись». І  наведу ще такий: 
«Коли ми надіємося на Хрис та тільки 
в цьому житті, то ми найнещасні ші від 
усіх людей! Та нині Хрис тос воскрес 
із мертвих, – первісток серед покій-
них» (1 Кор. 15:19–20).

Апос то л Павло пише в Послан-
ні до римлян, у  восьмому розділі 
(вірші 14–25), наступне: «Бо всі, хто 
водиться Духом Божим, вони сини 
Божі; бо не взяли ви духа неволі 
знов на страх, але взяли ви Духа 
синівства, що через Нього кличемо: 
"Авва, Отче!" Сам Цей Дух свідчить 
разом із духом нашим, що ми – діти 
Божі. А коли діти, то й спадкоємці, 
спадкоємці ж Божі, а співспадко-
ємці Хрис тові, коли тільки разом 
із Ним ми терпимо, щоб разом із 
Ним і  прославитись. Бо я  думаю, 
що страждання теперішнього часу 
нічого не варті супроти тієї слави, 
що має з'явитися в нас. Бо чекання 
створіння очікує з'явлення синів 
Божих, бо створіння покорилось 
марноті не доб ровільно, але через 
того, хто скорив його, в  надії, що 
й  саме створіння визволиться від 
неволі тління на волю слави синів 
Божих. Бо знаємо, що все створіння 
разом зідхає й разом мучиться аж 
досі. Але не тільки воно, але й ми Вальдемар ЦОРН
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кілька варіантів так званої «ради 
директорів». Висновок я зробив 
наступний: це не бізнес, а  гра 
в нього.

Вам це нічого не нагадує? 
Іноді в  помісних церк вах від-
бувається щось подібне. Ми 
мріємо, будуємо плани, при-
значаємо відповідальних, роз-
поділяємо ролі, розробляємо 
стратегії та плескаємо в долоні 
від радості, як доб ре вийшло! 
А по деякім часі все наново. Ми 
забуваємо про головне – «отри-
мання прибутку». Все для цієї 
мети! Адже «бізнес» не наш  – 
це Божа Церква! Найголовніше 
для «Власника фірми»  – Його 
«клієнти». Ми не духовні мене-
джери – ми служителі! Важливі 
не наші правила бізнесу, але 
Його любов. Давайте не грати 
в церк ву, а бу
ти нею! 

За молодих років я працю-
вав у  великому холдин-
гу. Одним із моїх завдань 

було бізнесконсультування. За 
дорученням начальства я виїж-
джав у різні фірми, де разом із 
керівництвом аналізував слаб-
кі та сильні сторони їхнього біз-
несу. Незалежно від того, вели-
кий був бізнес чи малий, мета 
завжди була одна – отримати мак-
симальну фінансову вигоду. 

Одного разу мені доручили 
поїхати в компанію, яка лишень 
розпочинала свою діяльність. 
За столом сиділи четверо моло-
диків. Вони пояснили, що зав-
дяки допомозі батьків змогли 

Вочман НІ

Володимир 
ВИНОГРАДОВ

фундаментом Церкви є  не тільки 
Сам Ісус Хрис тос, але й пізнання 
Його. І дуже сумно, що в наші дні 
в  багатьох хрис тиян цього фун-

даменту немає. І  не лише в  окремих членів 
церк ви, але й у деяких так званих церков.

Його, Ісуса Хрис та, ми не знаємо! Для бага-
тьох Він  – щось теоретичне, частина вчення, 
а не одкровення реальності. Але чимось тео-
ретичним пекло не перемогти, а саме до цьо-
го й покликана Церква! Чи, можливо, ми забу-
ли, навіщо ми в цьому світі?

На Заході мені доводилося бачити красиві по-
рцелянові тарілки. Ними ніхто не користувався:  

вони висіли на стінах як прикраси. Так само 
й деякі люди сприймають Церкву Ісуса Хрис
та як щось, гідне захвату від краси форми. 
Але Церква не для того, щоб нею милувалися, 
вона тут для того, щоб нею користувалися. До 
тих пір, поки зовнішні обставини сприятливі, 
удавано жива активність може бути й достат-
ньою, та щойно пекельні сили повстануть про-
ти нас, кожний потребуватиме Божественного 
одкровення, що Ісус Хрис тос – реальність, що 
Він  – Особистість, що Він володіє пануючою 
над усім владою.

…Не тіло і кров тобі оце виявили,  
але Мій Небесний Отець.

Мт. 16:17

зареєструвати фірму. Я  запи-
тав, що вони хочуть бачити, як 
заробляти, хто чим буде займа-
тися. Після останнього запи-
тання почалося найцікавіше  – 
вони заходилися розподіляти 
ролі в компанії. Один вирішив, 
що буде генеральним директо-
ром – він більше за інших уклав 
грошей. Інший хотів бути фінан-
совим директором – він доб ре 
рахував. Третій  – виконавчим 
директором. А  четвертому не 
дісталося директорства. Він 
майже образився, тоді «рада 
директорів» почала перерозпо-
діляти ролі. Поки я спостерігав 
за цим процесом, вони змінили  

М А Л А  К А Ф Е Д Р А
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 * * *
На Оливній горі, а можливо, десь поряд, хто знає,
Він двом друзям сказав, що в ту мить були поряд із Ним:
«Ви підіть у село, он у те, що навпроти ми маєм!
Відв’яжіть віслюка молодого, він буде таким і таким…

Ну а раптом, – сказав Він, – як виникнуть різні питання,
Скаже хтось: "Чом берете тварину чужу?"
"Він для Бога потрібний" – промовте тоді без вагання
І мені приведіть, а для чого, Я вам покажу…»

І вони привели, і одежу на нього поклали,
Ще й Ісусу на ослика всістися допомогли,
І пішли, а всі люди навколо гукали
Й щиросердно одежі під ноги взялися стелить.

Віття пальм на дорогу у захваті разом кидали,
І пішло між людей: «Цар обіцяний їде до нас!..»
Фарисеї ж, ображені, знову йому дорікали:
«Хай замовкнуть, – казали, – Учителю, люди в цей час!»

Він на це відповів: «Навіть як заборону почують
І перестануть вони, розійдуться і будуть мовчать, – 
Все одно вся природа лиш Бога хвалою віншує,
Тож каміння німе, як всі змовкнуть, то стане кричать!»

 * * *
 Що є Пасха?
Не просто кусок кулича,
Розговіння в досвітній мороз.
Пасха – щастя в серцях,
Пасха – радість в очах,
Пасха – наше Спасіння, Хрис тос!

Що є Пасха?
Лиш звичай: щоб крашанку з’їв
Кольорову, як цвіт на весні?
Ні, це прощення всіх,
Що вчинили, гріхів,
Дар великий тобі і мені.

Що є Пасха?
Лиш свято,
В яке будем знов
Друзів щирих ми раді зустріть?
А можливо, що це
Щиросердна любов,
Що нас, різних, вміщає в собі?

Що є Пасха?
Та це ж Заповіт,
Сам Хрис тос його 
В світ цей приніс.
На молитви він відповідь
Всім на землі,
Що пройшла після наших всіх сліз.

Пасха – сонечко сяє,
Дарує тепло,
Сміх дитячий злітає
До самих небес.
І сьогодні я знов, як й раніше було,
Всім навколо кажу,
Що Спаситель воскрес!

 Квітень 2002 р.

МОЛИТВА ПРО УКРАЇНУ

 Ти мов знедолена дитина,
Моя стражденна Україна,
Мов Богом Батьком ти забута,
А може, досі не спокута
Твоя провина, Україно?
Колись ти збочила, згрішила,
Сама зламала собі крила,
Забула першеє кохання
І те уранішнє світання,
Що хрис тиянською зорею
Зійшло над долею твоєю.
Забула ти, Кого любила,
Зреклась Хрис та, себе зганьбила,
І про апос то ла Андрія
У тебе спогад ледве тліє.
Андрій стояв на твоїх кручах,
А ти у променях сліпучих
Ясного сонця квітувала.
І Блага звістка пролунала
З твоїх Дніпрових берегів.
Чимало сплинуло віків –
Пішли туманом за водою…
Ти розминулась із собою,
Тож відшукай скоріш себе,
Звернись до Бога, і тебе
Він, як колись, до Себе прийме,
Розкриє Батьківські обійми
І приголубить, мов дитину,
Що лиховісної години
Зреклася Батька і пішла,
Та тільки щастя не знайшла
І знов додому повернулась.
Якби ж ти тільки відгукнулась
На поклик Бога, поклик долі!
Поневірялась ти доволі:
Не раз, огорнута журбою,
Вмивалась гіркою сльозою.
Нарешті начебто звільнилась –
Розплющ-но очі, що змінилось?
Стоїш, як та калина в полі,
Уся обдерта, гілки голі.
Гадаєш, прийде допомога?
Чекай її лише від Бога.

О Боже, зглянься й не гнівись,
На наше лихо подивись.
Даруй нам, наша в тім провина –
Ти дав усе, Ти дав нам Сина,
А ми ім’я Його зреклись.
І от що сталось… Пожурись
Із нами разом, Боже, Боже,
Якщо не Ти, хто допоможе
Нам знов побратися з Тобою?
Хто нас врятує, хто собою
Нас всіх заступить на хресті?
Той хрест на нас поклали ті,
Що закликали нас до бою,
Вели в майбутнє за собою
І раптом згинули кудись,
А хрест важкий той залишивсь,
Мов снів нічних страшна примара.
Розсунь над нами, Боже, хмари,
Нехай нічна імла минеться,
Хай знову сонце усміхнеться
На небі, в душах і в серцях,
Нехай загублена вівця
У світлі Божім віднайдеться,
Хай Україна відгукнеться…
Ти, Боже, в тім допоможи,
Бо не поклав ніхто межі
Твоїй любові і терпінню,
В Тобі єдиному спасіння –
Врятуй нас, Боже, і спаси,
Повз нас, благаю, пронеси
Все, що попереду чекає,
Бо милість суд перемагає.
Тож змилостився і прости,
Усі провини відпусти.
Допоможи нам знов почути
Благую звістку про спокуту,
Хрис том здійснену на хресті.
Хай всі почують, навіть ті,
Хто про Хрис та не хоче чути,
Допоможи і їм збагнути:
Дороги іншої немає –
Все Бог в руках Своїх тримає.
Даруй усе, і в тяжку днину
Врятуй нам, Боже, Україну!

В. НОВОМИРОВА

 * * *
Благословень Господніх, друзі, вам!
Кінець зими, повірте, все ж настане.
І хай у лісі сніг іще не тане,
Проте весну відчути легко нам.

Хай Бог пошле наснагу вам рясну
На всяку працю в ту весняну днину!
Бо так, напевно, створено людину,
Що з радістю чекає на весну. 

А завтра раз – й струмки вже потекли,
І сонце з’їсть замети у ярузі.
І хочеться мені так щиро, друзі,
Щоб ми в Його любові лиш росли…

П О Е З І Я П О Е З І Я
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– На що церк ви утримуєте?
– А правда, що у вас дітей приносять 

у жертву?
– А правда, що у вас, як у кублі?
– А правда?..
Кожному хотілося не стільки дізнати

ся правди, скільки вколоти Сергія, обра
зити, принизити. І лише спокійна посміш
ка та ще, мабуть, чималі кулаки, що так 
само спокійно лежали на столі, утриму
вали від спокуси побити його.

Невідомо, чим би це закінчилося, 
якби не окрик сержанта.

– Що за гамір після відбою?! – Фокін 
оперся ліктями на полиці й грізно завис
нув над хлопцями.

Він похитав головою, побачивши 
склянки.

– Та куди ж у вас влазить? Допивайте 
мерщій і розходьтеся. Звикайте до стату
ту. І ти, Луков, давай, дуй до своїх.

– Гаразд, – явно засмутився той і, кив
нувши Сергію, загадково пообіцяв:

– Узавтра договоримо, Здоровань.
***
Узавтра повторився сценарій мину

лого дня: проспавшись, призовники з ен
тузіазмом заходилися похмелятися, і  в 
полудень вагон знову гудів піснями, раз 
у  раз відгукуючись не зовсім здоровим 
сміхом на анекдоти. Найактивнішу участь 
у цьому брав Луков, поки хтось не нага
дав, що він хотів поговорити «з живим 
баптистом». І тоді почалося...

– А куди треба? – у передчутті хохми 
принишкли призовники.

– У дурдомі – саме те місце. Там, я чув, 
повно таких віруючих. Не в образу, хлоп
че, але раз там є  наполеони всілякі, то 
чому б не бути віруючому в Бога?

Ці слова розвеселили хлопців, і тепер 
вони чекали на реакцію Сергія.

– Це правда, є там віруючі, – несподі
вано підтвердив він. – А ще більше їх по 
тюрмах, куди саджають за віру в Бога.

Утворилася незручна пауза. Розгу
бився на мить і Луков. Та лише на мить, 
а потім перейшов у наступ – адже вата
жок.

– Брехня! У  нас свобода віроспові
дання, і за віру не сидять. А твої субчики 
якщо й сидять, то за антирадянську про
паганду. – Він раптом щось збагнув: – Слу
хай, а ти сам, часом, не баптист?

Земляки зачаїлися. Саме слово 
«баптист» останнім часом наче витало 
в повіт рі. Але яким боком міг виявитися 
ним молодий хлопець, якщо в розумінні 
хлопців баптисти стійко асоціювалися 
з  людьми похилого віку  – різними там 
бабусями? Добре розумів і  Сергій, що 
переконувати в  чомусь такий натовп 

Н
адвечір у вагоні з призовни
ками настало відносне затиш
шя. Щоправда, подекуди ще 

намагалися співати, але після того як ва
гоном пройшов сержант супроводу Ілля 
Фокін, стихли й  ці відгомони щедрого 
денного узливання. 

– Відбій! Усі чули? – закінчивши рейд, 
ще раз голосно вигукнув він.

Тількино він зник у купе провідників, 
як в іншому кінці вагона з пляшкою горіл
ки в одній руці й склянкою в іншій виник 
призовник Славко Луков. За проведений 
у  дорозі день він начебто утвердився 
в ролі ватажка, яким, мабуть, і був до при
зову. В  усякому разі, земляки постійно 
крутилися біля нього. Ось і  зараз один 
з  них із підлесливим виразом обличчя, 
на якому читалася п’яна готовність при
служитися, тягнувся слідом за Луковим. 
Той же, зупиняючись біля кожного купе, 
виразно піднімав обидві руки й зі слова
ми: «Що, братани?» – у таємній надії вдив
лявся в обличчя тих небагатьох, хто ще не 
спав. Однак охочих не знаходилося.

– Нема куди! – не менш виразно про
вів рукою по горлу черговий «братан».

Розсерджений Луков уже хотів було 
назвати його поганим словом, але, по
чувши вибух реготу, що долинув із остан
нього купе, передумав і, коронувавши 
горлянку пляшки склянкою, поспішив із 
«ординарцем» на голоси. Там його очам 
відкрилися п'ятеро земляків: енергійно 

– Жартую я, Здоровань. Жартую. Да
вайно здригнемося за два прийдешніх 
загублених роки.

Ігноруючи протест Куца, він плюхнув 
горілки і йому й почав було співуче:

– Та плюнь ти в очі тому, хто закида
тиме нам пияцтво... – він не закінчив, по
бачивши, що Сергій відсунув стакан. – Ти 
що, хлопче? Я тобі повагу виказую, а ти...

– Він половинками не п'є, – хихонув 
мовчазний до того Макс.

– Зрозумів. Виправимо, – потягнувся 
за пляшкою Славко, але Куц накрив ста
кан рукою.

– Жартують вони. Я справді не п'ю.
– Так і ми не п'ємо, – розвів руками Лу

ков. – Ми це... ми лікуємося.
– Але я  на здоров'я не скаржуся,  – 

продовжував посміхатися Куц.
– Та облиш його,  – махнув рукою 

Макс. – У нього інший лікар: Бог!

– Гей, там, нагорі! Чуваки, ніхто там ні
чого такого не бачить? Ні?

Він знову глянув на Сергія:
– Нема, братане, Бога. Так?
– Я сказав, що це Він усе бачить, а не 

ми, – похитав головою Куц. – Бог є Дух, 
і Він реально всюдисущий. І це не я вига
дав, так написано в Біб лії: «Куди піду від 
Духа Твого і від лиця Твого куди втечу? Зі
йду на небо – Ти там, зійду в пекло – і там 
Ти». Виходить, що Він усюди, і зараз серед 
нас.

– Тут?! Зараз?  – присвиснув Луков. 
А його «ординарець», уловивши грайли
вий настрій компанії, картинно брякнув
ся на підлогу й задриґав ногами.

– Ой, не можу... Ну, уморив! Серед нас, 
каже. Сміхота...

– Ее, Здоровань, – турбувався Слав
ко. – Не туди тебе призвали, як я подив
люся.

жестикулюючи, вони буквально насідали 
на незнайомого йому хлопця, який су
мирно притулився у кутку біля столика. 
Чорнявий, величезний на зріст, той, си
дячи на нижній полиці, мало не впирав
ся головою у низ верхньої і доб родушно 
посміхався.

– Ніі, Куц, марення твої без півлітри 
не осягнути, – єдине, що з загального га
мору розібрав Луков, і одразу ж грюкнув 
пляшку на столик.

– А ось і вона, як тут і була!
– О, Славко, – миттєво відреагували 

хлопці. – Ну ти зараз прямо до місця!
– Я завжди до місця, – присів він по

руч, а  потім хитнув головою в  бік ваго
на:  – Там самі салаги зібралися, то я  до 
вас. Ну що, гахнемо? Га, Женю?

– Ще й  як!  – підсунув Женя стакани 
й хитро підморгнув: – І це... Може, зара
зом і Серьогу вмовиш?

– А шо таке?
– Не п'є, каже, і крапка.
– Та як це не п'є? – не повірив Слав

ко. – Не п'ють хіба що виразкою відзначе
ні, а в нього шия в три обхвати!

Передбачаючи можливу образу, він 
тут же додав:

немає сенсу, тому що ніхто не буде слу
хати. І все ж спантеличив компанію сво
єю відповіддю.

– Так, баптист. Це означає хрещений...
– Не треба ляля, – перебив Славко. – 

Це значить – секта. Хрестика чому не но
сиш?

– Хрестик не ношу, бо вірю в живого 
Бога.

– О, зрозумів! – скинувся Женя. – Жи
вого! Кажу ж: усі вуха прогудів.

– Хм, не знаю, як щодо Бога, а ось жи
вого баптиста бачу вперше,  – недоб ре 
хмикнув Славко. – Чули, як вони за Аме
рику топлять? За це й сидять по тюрмах. 
У нас марно не посадять.

– Я не сказав, що марно. Я сказав: за 
віру, – уточнив Сергій.

– А ось це називається наклеп. Знаєш, 
що може за це бути? – несподівано грізно 
прошипів Луков.

Він переможно оглянув друзів, що 
було сприй нято ними як сигнал для ата
ки. Хлопців ніби прорвало, вони навіть 
забули про випивку.

– У вас сім'ї по десятеро дітей. На що 
живете, га?

– Чогоо? – аж підвівся Луков. – Бог? 
Ні, Здоровань, це правда чи як?

– Правда, правда, – запевнив Женя. – 
Він нам про Нього всі вуха прогудів.

– Таак. Цікавенько. Отже, віруючий? – 
попанськи відкинувся на стінку вожак 
і вкрадливо поцікавився: – А ти, Здоровань, 
скільки класів закінчив? Ні, я без сміху.

– Без сміху? Десять.
– Та ну?! А я подумав було, що чотири 

класи й п'ятий – коридор, – награно зди
вувався Луков. – А може, уроки біології 
пропускав, раз віриш у бабині казки про 
Бога? До речі, де ти начитався про Нього, 
не підкажеш?

– Підкажу. В Біб лії. І ти це доб ре знаєш.
– Та де вже нам, неосвіченим! – уїдли

во зронив Луков. – Але це дарма. Ти коли 
бачив Бога?

– Бога не можна побачити...
– А  що  ж ти нам локшину вішав?  – 

замайорів Женька, не дослухавши, і пе
редражнив: – Він усе бачить! Усе чує!

– У тебе гарна пам'ять, Женю. Так, і ба
чить, і чує.

– Іди ти! І де ж Він тоді? – почав ози
ратися, немов блазень, Славко й  підвів 
голову.
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в дисбат. А це, хлопче, каторга, гірша за 
в'язницю. Був там два роки – знаю. Не дай 
Боже туди потрапити!

«А Бог і  не дасть,  – у  нічній молитві 
раз по раз повторював Сергій, так і не на
давши ваги доводам ко лиш нього штраф
ника. – Уберіг від клятви, вбереже й від 
каторги».

І сходить у  душу спокій та умирот
ворення, усе впевненіше звучить у  ній:  
«А чи ж Бог в оборону не візьме обраних 
Своїх, що голосять до Нього день і ніч?»

Вранці його привезли в  штаб. Учо
рашній капітан подав якийсь листок.

– Обхідна, – сказав коротко. – Ну що 
ди виш ся: комбат умовив генерала від
правити тебе в будбат. Якби не він, поїхав 
би ти зовсім в інший батальйон. Тож зби
рай манатки, не сьогоднізавтра поїдеш 
у свою частину.

Наступного дня Куц у супроводі офі
цера вже їхав у  вагоні пасажирського 
поїзда.

Сорок років минуло з  того дня, а  ту 
радість, що переповнювала душу, від
чуває він і зараз. Пам'ятає і слова подя
ки Ісусу – слова, які шепотів, дивлячись 
на степовий простір, що тікав удалину: 
«Твердо покладавсь я  на Гос пода, і  Він 
прихилився до мене й почув крик мій».

Залишається лише сказати, що зараз 
Сергій – пастор однієї з церков Києва. 

П Р О З А П Р О З А

Це було цькування. Натовп, натхнений 
алкоголем, і  нічим більше, почав цьку
вання людини за те, що вона має свій по
гляд на життя. Безлика аморфна маса оз
броїлася на Куца спочатку за відмову від 
випивки – нас не поважає! – а чутка про 
віру в  Бога підлила масла у  вогонь во
рожості. Глузування, підковирки, навіть 
погрози сипалися з усіх боків, і тривало 
це більше трьох діб, тобто весь шлях до 
УстьКаменогорська.

Дійшло до того, що навіть Фокін 
посвоєму пожалів його.

– І чого ти уперся? – сказав він спів
чутливо. – Та випий ти з ними стаканчик 
і продовжуй вірити в свого Бога скільки 
влізе.

Але, побачивши сумну посмішку Сер
гія, безнадійно махнув рукою:

– Зрозумів. Ну, тоді дай у пику Луко
ву – теж діє безвідмовно. Дивись, най
кращим твоїм другом стане, та й інші за 
ним. Що, і  так не годиться?  – незрозу
міло, зі схваленням чи з  іронією хмик
нув: – А, так, у тебе ж Бог, і Він усе бачить. 
Гаразд, твій віз  – тобі й  везти, але за
пам’ятай: в армії визнають фізичну силу 
й стадність, а не силу духу й принципи. 
Дізнаються, що віруючий, – пиши пропа
ло! Заклюють та ще й «темну» влаштують 
таку, що все життя на ліки будеш працю
вати. Ось ці ж сисунці трохи потруться 
з «дідами» й перші на тобі відіграються. 
Я сам не з маминих синків, але щоб та
ким скопом і так злобно кидалися на од
ного, бачу вперше. Це зараз, а що буде 
в  частині  – гейгей! Звірі  – не пацани! 

як я! – порадив майор, розстібнув кітель 
і виклав на долоню хрестик на золотому 
ланцюжку, потім одразу ж заховав. – Ба
чив? Не клятий, не м’ятий і діла до мене 
ніхто не має. А ти першомуліпшому про 
свою віру... Гадаєш, це треба Богові?

– Це треба мені, товаришу майор. 
Ви ж Біб лію читали?

– У попа бачив, а мені вона навіщо? – 
здивувався комбат.

– Ну, хоча б для того, щоб знати, що 
Хрис тос говорить із цього приводу.

– Ніби ти знаєш?
– Знаю.
– І що, прямо про це й написано?
– Так. Це наказ Хрис та учням: «Що 

кажу Я  вам потемки,  – говоріть те при 
світлі, що ж на вухо ви чуєте – пропові
дуйте те на дахах».

– Тобто в твоєму випадку – в казармі, 
так? – уточнив комбат. – А якщо я не хочу 
сунути носа не в свою справу? Якщо я сам 
по собі?

– І про це говорить Ісус: «Хто ж Мене 
відцурається перед людьми, того й Я від
цураюся перед Небесним Отцем Моїм».

– Ну що ж, стосовно Біб лії ти доб
ре підкований,  – похвалив майор.  –  
І  з пам'яттю повний порядок, і  мова на 
рівні. От якби все це та спрямувати в по
трібне русло! І я навіть знаю в яке. Слухай, 
я бачу в тобі чудового політпрацівника. 
А що? Людина ти грамотна. Оберемо спо
чатку комсоргом, потім курси підберемо. 
А там і звання офіцерське не за горами. 
Як ти на це? Сам подбаю.

– Не треба, – сказав Сергій тихо, але 
твердо.  – Я  не комсомолець! І  від віри 
в Бога я не відречуся.

– Не хочеш, ну й доб ре, – не засмутив
ся комбат. – Я повинен був запропонува
ти. Та якщо кар'єра не до душі, залишиш
ся тут, біля техніки.

Він сказав це так буденно й  просто, 
ніби питання було вже вирішене. І  Куц 
ледь стримався, щоб не запитати поради 
з приводу присяги.

* * *
Остання ніч перед присягою. У безпе

рервній молитві до Ісуса відкрити йому 
рішення провів її Сергій і  заснув лише 
під ранок. Тут би розповісти читачеві 
про якийсь магічний сон, одкровення, 
але нічого такого не сталося, і  в при
значений час він усе в такому ж сум'ятті 
почуттів стояв у строю разом із іншими 

новобранцями. На плацу знаходився 
весь полк: командуючий округом гене
рал Язов виголошував полум’яну про
мову, гримів духовий оркестр, але Куц 
нічого не чув. Невгамовним рефреном, 
що пригнічував волю, стояв у  вухах за
стережливий шепіт Фокіна: «Заклюють. 
Заклюють...» Але варто було Куцу почути 
своє прізвище, як прийшло блискавичне 
рішення: довгоочікуване, вистраждане 
молитвами до Бога. Воно стало відповід
дю на вірш, що висвітився раптом у пам'я
ті: «І ні в чому не боячися противників».

І захолонуло серце: «Не бійтеся!.. 
А  я,  Гос поди! Та я  ж просто боягуз!» Та 
в  пам'яті вже набатом слова: «…це їм 
доказ загибелі, вам же спасіння. А це від 
Бога... Бо вчинено вам за Хрис та доб
родійство, не тільки вірувати в Нього, але 
й страждати за Нього». «Страждати! Ось 
воно, слово! Страждати, щоб перемогти. 
Себе».

Гадати, звідки воно взялося, не було 
потреби, а  тому й  слідом пронизлива 
у своїй стислості молитва: «Прости мені, 
Гос поди! Тепер я знаю, що робити».

– Рядовий Куц! Заснув чи що?!
Це вже розсердився на його неква

пливість старшина роти.
– Я не буду приймати присягу.
– Щооо? – округливши очі, здавлено 

просипів старшина й  розгублено озир
нувся на комбата. – Ви чули?

– Давай наступного, поки я з ним по
говорю, – швидко зреагував той, але ге
нерал уже помітив затримку.

– Комбате, до мене! – зажадав він гуч
но. – Що там у вас?

Вислухавши рапорт, генерал кивнув 
старшині:

– Нумо давай його сюди.
– Ти що, Батьківщині служити відмов

ляєшся? – генерал просвердлив важким 
поглядом солдата, який витягнувся пе
ред ним у струнку.

– Служити буду. Але клятву давати не 
буду, тому що я – хрис тиянин.

– Тому що – хто? – потемнішав Язов 
і процідив крізь зуби: – Та таких виродків 
каструвати треба. Старшина, зніми з ньо
го ремінь і  на гауптвахту для початку. 
Потім вирішимо, що з ним робити. Про
довжуйте!

Генерал змахнув рукою, й  оркестр 
знов грянув бравурний марш, під який 
черговий солдат відбивав кроки до 

А  взагаліто, поважаю, що не прогина
єшся.

Сержант, звичайно, не міг знати, що 
Сергія, як це не дивно, менш за все дра
тували намагання призовників принизи
ти його. Він просто відмахувався від них, 
як від набридливих мух. А ось що дійсно 
хвилювало, так це думки про присягу: 
в зареєстрованій церк ві брати й до ньо
го приймали присягу, тобто це не забо
ронялося, але сам він був переконаний, 
що хрис тиянин не повинен брати в руки 
зброю. Не внесла ясності й  розмова 
з батьком.

– Твоя доля, синку, тобі й  вирішува
ти, – постановив батько. – Церква не за
судить будьяке твоє рішення.

Відчуття роздвоєності залишилося 
й після прибуття в частину: хоча призов
ників від ра зу розкидали по різних ротах, 
попередження сержанта так і лізло в го
лову.

Між тим у карантині він потрапив до 
автороти й  невдовзі дбайливим став
ленням до техніки та вправністю при її 
ремонті так розташував до себе комбата, 
що той звільнив його від стройової му
штри. Та й узагалі не міг нахвалитися ним: 
мовляв, золоті руки в хлопця. І, незважа
ючи на те що Куц і тут із перших днів не 
приховував своєї віри в Бога, комбат не 
раз висловлювався в тому роді, що його 
чекає непогана військова кар’єра. Для 
цього навіть викликав Сергія за день до 
присяги на щиру розмову.

– Не варто так уже свою віру виказу
вати. Віриш – то й вір собі потихеньку. Ось 

прапора, а Куца в розпущеній гімнастерці 
старшина повів у штаб. Черговий капітан, 
дізнавшись про причину арешту, так і зір
вався на крик:

– Усіх зганьбив! Перед самим генера
лом! Що, раніше не міг сказати? У дисци
плінарний батальйон захотів? Нуну. А ти 
в курсі, що там роб лять із такими? Чи ти 
думаєш, що релігією своєю прикриєшся? 
Ніі, друже, ще як загримиш. Ось «губи» 
скуштуєш, так вона потім раєм здавати
меться в порівнянні з дисбатом.

І тут він бачить, як обличчя арештанта 
розпливається в усмішці.

– Ти чого радієш, бовдуре?
– Радий, що ви, хоч і  невіруючий, 

а знаєте, як буде в раю.
– Тьху ти, – сплюнув спересердя капі

тан і покрутив пальцем біля скроні. – Тут 
плакати треба, а він...

А потім звернувся до старшини:
– Безнадійно. Відправляй на губу. Там

тешні архарівці просвітять його стосовно 
дисбату. Може, і порозумнішає. Стривай, 
машину викличу.

* * *
Співкамерники «просвітили». Пору

шуючи негласний статут гауптвахти – но
вачок на губі повинен прий няти присягу 
«салаги», – не стали знущатися з Сергія, 
але жахів наговорили таких, що хоч зараз 
біжи та падай генералу в ноги.

– Просися зараз же до комбата,  – 
особ ли во напирав старший з них. – Пере
думав, мовляв. Інакше буде пізно. Одна ж 
річ  – відмовитися заздалегідь, а  зовсім 
інша – на плацу перед генералом! Тепер 
ти влип по повній, і  хоч і  не прий няв 
присяги, знайдуть за що запроторити 
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Ми всі любимо свої сім'ї. У піклу
ванні про сім’ю ми намагаємо
ся виконувати свої ролі гарно

го подружжя, батьків і дітей. Не завжди 
все виходить, але ми намагаємося. Тра
пляється, що втомлюємося, опускаємо 
руки й говоримо собі: «Я більше не можу. 
Напевно, я  не створений для цього, 
або  ж я  просто невдаха». В  інших ситу
аціях ніби все виходить, і ми починаємо 
вірити в себе і свою сім'ю, не розуміючи, 
що все це тримається на тимчасових 
і  мінливих обставинах, таких як успіх, 
здоров'я, краса, достаток. 

Я не знаю, що небезпечніше: уявний 
успіх або депресія через невдачі. Але 
я  точно знаю, що всі спроби побудува
ти хорошу сім'ю без Бога або мати сім'ю 
поза Божої сім'ї рано чи пізно закінчать
ся погано. Поки моя родина – тільки моя, 
ніщо гарне її не очікує.

У цьому апос то льському повчанні 
я  знаходжу не тільки нову мотивацію 
і гарний приклад, щоб сильніше любити 
сім’ю, я вбачаю тут новий погляд на сім'ю 
не стільки мою, скільки сім'ю Хрис тову.

Ми повинні любити свою сім'ю так 
само, як «і Хрис тос полюбив Церкву, 
і віддав за неї Себе» (в. 25). Любити свою 
сім'ю означає віддати, довірити, присвя
тити її Хрис ту. Тоді вона стає Церквою, 
малою, але справжньою Церквою. І  це 
вже не тільки моя або наша сім'я, але 
сім'я Хрис това.

Я не знаю і не хочу знати жодних се
кретів і чудодійних рецептів, які допо
могли б вашій родині стати щасливою, 
бо не це є цінністю в Царстві Божому. 
Але я знаю, що у  вас є  всі можливості, 
і вони залежать лише від вашого рішен
ня стати сім'єю дійсно хрис тиянською, 
тобто сім’єю Хрис товою. І я точно знаю, 
що слова «любіть... як і Хрис тос полю
бив Церкву» можуть змінити ваш по
гляд на сім'ю, допоможуть побачити її 
особ ли ве значення як малої Церкви 
Хрис тової.

Сара РАБИНОВИЧ
З Livenet, Ethos, 1/2020, переклад з німецької Марії ВІНС

С ара Рабинович пережила голокост, а  че-
рез шість років, холодною зимою 1951го, 
і  двотижневу подорож на кораблі з Євро

пи в Ізраїль. Батьки Сари вирішили переселитись 
у  щойно створену державу, однак накопичених 
грошей вистачило лише на найдешевші квитки – 
у трюмі. Було дуже холодно. На судні знаходилося 
більш як сто пасажирів, і батькам доводилося по 
черзі стерегти свій багаж і 13річну Сару.

Тут, у  холодному вантажному відсіку, голодна 
й змучена Сара вперше почула про Ісуса. «На ко-
раблі ми зустрілися з  єврейською родиною, що 
вірила в Ісуса Хрис та як Месію, – згадує Сара. – Ми 
щось чули про цю дивну віру й  не розуміли, як 
євреї могли потрапити в цю пастку й бути лояль-
ними до Бога хрис тиян». Сім'я Сари доб ре знала, 
що нацисти вірили в цього Бога, – і вони намага-
лися вбити їхню родину. «Навіть просто думати 
про Бога цих людей, які зневажали й убивали нас, 
здавалося нам суцільним божевіллям».

Але ці месіанські євреї, які займали каюту на 
верхній палубі корабля, забезпечували Сару та її 
батьків їжею, ковдрами й  теплим одягом. «Чому 
вони так піклуються про нас, адже інших наші 
проблеми не обходять?» – міркували вони.

Прибувши до Ізраїлю, сім'я Сари була змуше-
на ночувати у  вантажному контейнері, оскільки 

але водночас літня жінка, якій тоді вже було за 80, 
злякалася: «Мені завжди говорили, якщо я полю-
блю Ісуса, то перестану бути єврейкою. Але хіба 
таке можливе? Адже Ісус був євреєм, і мене так 
тягло до Нього...»

Це запитання вона поставила члену команди 
організаторів, Джоан:

– Чи можу я залишатися єврейкою, якщо від-
дам своє життя Хрис ту?

Відповідь була однозначною:
– Звісно можете!
Слідувати за Хрис том  – це найбільш «єврей-

ське» з усього, що вона могла зробити. Адже це 
не змінить її етнічних коренів, а лише подарує їй 
взаємини з живим Богом. І їй навіть не потрібно 
буде називатися хрис тиянкою, але  – єврейкою, 
яка вірить в Ісуса Хрис та, подібно до авторів Но-
вого Заповіту. Їй потрібно всього лише вірити 
в те, що Ісус Хрис тос помер за неї на хресті.

– Ти готова сповідувати устами своїми, що Ісус 
Хрис тос є Гос подь? – запитала Джоан.

Сара, не вагаючись, відповіла:
– Я це вже зробила! 

свою дружину, як самого себе, а  дру
жина нехай боїться свого чоловіка!» 
(Еф. 5:32–33). Стосунки в родині – далеко 
не внутрішня сімейна справа. Те, як ми 
проживаємо своє сімейне життя, визна
чає наше становище в Церкві Хрис товій 
і в Божому Царстві.

Ставлення Хрис та до Церкви – зразок 
для кожної сім'ї. Лише наслідуючи Хрис
та, уподібнюючись Йому, ми можемо 
любити свою сім'ю посправжньому.

Найчастіше ми будуємо свої сім'ї, на
слідуючи інші, більш «вдалі» моделі. Але 
апос то л закликає нас жити «в любові, як 
і Хрис тос полюбив вас, і видав за нас Са
мого Себе» (Еф. 5:2). Він повторює тричі: 
«...як і Хрис тос» (Еф. 5:2, 23, 25). У цьому 
питанні апос то л не посилається на свій 
особистий досвід. З  інших його текстів 
ми теж нічого не дізнаємося про його 
родину. Він указує на Хрис та в Його від
ношенні до Церкви як на єдиний вірний 
орієнтир.

Самий позитивний приклад сімей
ного життя і  найгарніша порада хрис
тиянського сімейного консультанта не 
замінять нам цей орієнтир – любити, «як 
і Хрис тос».

Те, що ми говоримо про особисте 
спасіння людини, – що не можна змінити 
своє життя без того, щоб віддати його під 
владу Бога, що потрібно скинути наше 
«я», дозволивши Богові бути нашим Ца
рем, – справедливо й стосовно сім'ї.

Родина не відбудеться, якщо ми її 
не віддамо, якщо не присвятимо її Богу. 
Сім'я, як її задумав Бог, не здійсниться, 
якщо ми не зрозуміємо весь масштаб 
Божого плану й  не станемо частиною 
цього плану.

Вибір простий: сім'я може бути на
шою власністю, проявом нашого егоїз
му, або ж сім'я стане частиною набагато 
більшого  – частиною Церкви Хрис тової 
і Божого Царства.

Я обираю друге. Не можу сказати, що 
при такому виборі всі наші проблеми 
закінчаться. Але я  точно можу сказати, 
що такий погляд на сім'ю в перспективі 
Церкви дає натхнення і правильний на
прямок нашим зусиллям.

Не випадково апос то л Павло впи
сує тему сім'ї в  більш масштабну тему 
Церкви: «Ця таємниця велика, – а я го
ворю про Хрис та та про Церкву! Отже, 
нехай кожен зокрема із вас любить так 

грошей на ночівлю в них не було, але й тут ме-
сіанська сім'я продовжувала піклуватися про 
них. Дівчинка почала замислюватися: «А може, 
є  всетаки якась відмінність між людьми, що 
називають себе хрис тиянами,  – як, наприклад, 
нацисти,  – і  людьми, які намагаються жити, як 
Ісус...»

Через десятиліття Сару Рабинович запросили 
на вечір, організований громадою месіанських 
євреїв, які вирішили вшанувати людей, які пере-
жили голокост. «Там я познайомилася з прекрас-
ними людьми, – свідчить Сара. – Якими привітни-
ми й доб рими були організатори! З усього було 
видно, що ми для них дійсно важливі. В Ізраїлі до 
людей, що пережили голокост, ставляться байду-
же. Ми належимо до покоління, про яке багатьом 
ізраїльтянам хотілося б забути. А ці чудові люди 
проявляли до нас любов, служили нам, як та сім'я 
на кораблі...»

Цього вечора Сара знов почула слова з Нового 
Заповіту, слова про Ісуса Хрис та. Їй це сподобалося,  
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Нещодавно мене дуже заінтригувала думка шанованої 
мною людини під час доповіді цієї людини на конферен-
ції про так звану «одинадцяту заповідь». Доповідач не дав 

часу на те, щоб запідозрити його в  єресі, і  без паузи процитував 
місце з Євангелія від Івана, 13:35. Він зробив кілька коментарів щодо 
цього моменту й продовжив свою промову. Але мене ця «одинад-
цята заповідь» так зачепила, що я потім іще кілька днів про це роз-
мірковував.

Ми, як хрис тияни, можемо мріяти про те, що колись у майбутньо-
му серйозно послужимо Богу: поїдемо з якоюнебудь місією, напри-
клад, в Африку, або в якусь мусульманську країну. Хтось, можливо, 
вважає, що Божа слава поособ ли вому явить себе, якщо проповідь 
Євангелія звучатиме на багатотисячному стадіоні. Але куди як рід-
ше ми замислюємося над тим, що наші стосунки любові всередині 
Церкви – і є найбільше свідчення Божої присутності в нашому житті 
й найбільша євангелізація.

Якщо ми будемо чесні з собою, то обов'язково згадаємо тих лю-
дей, яких, намагаючись привести до Хрис та, оточували увагою, тур-
ботою, ласкою, прощали їм усі недоліки – одне слово, виказували до 
них любов Хрис тову. Але варто було їм покаятись і  стати членами 
церк ви, наше ставлення до них змінювалося. Ми вже не так легко 
могли прощати недоліки, не так часто дбали про них, не завжди від-
гукувалися на прохання про допомогу. Чим це можна пояснити?

Дорогий читачу, дозволь мені бути з тобою відвертим і поставити 
запитання: чи не є такого роду поведінка помилкою та обманом?

Слава Богові, що Він, народжуючи людей згори, згодом дає їм 
здібність любити нас, «досвідчених» хрис тиян, незважаючи на наші 
недоліки й мінливість у стосунках. Однак якщо ми хочемо догодити 
Богові й при нес ти Йому плід, ми не маємо права ігнорувати «одинад-
цяту заповідь».

Т О Ч К А  З О Р У Т О Ч К А  З О Р У

Одна з  найбільш разючих від-
мінностей живої віри в  Бога від 
релігії – це близькі стосунки з Бо-
гом, живе й постійне спілкування 
з Ним. Релігійна людина дбає про 
те, щоб не порушувати обряди, ви-
конувати певні настанови, дотри-
муватись установлених правил. 
Жива віра, на відміну від релігії, 
виражається в постійному й близь-
кому спілкуванні з Богом, у бажан-
ні пізнавати Його дедалі більше 
й більше через Його Слово. Вона та-
кож проявляється в тому, що хрис
тиянин знаходить час для розду-
мів про Божі дії в його житті.

Її видно в бажанні догодити Бо-
гові, вона виражається в любові 

до Нього, у  виконанні запові-
дей. Криком душі звучать 
слова молитви: «Гос поди, 

Отже, був час, коли я, перебува-
ючи за кермом автомобіля, обурю-
вався та злився на інших водіїв за 
те, що вони порушували правила 
дорожнього руху. Як хрис тиянин 
я  розумів, що чиню неправильно. 
Адже Хрис тос не відповідав злом, 
коли висів на хресті. Я почав моли-
тися про те, щоб і мені не гніватися 
на людей, які діють неправильно. 
Але мене, як правило, надовго не 
вистачало. Невдоволення поверта-
лося знову й  знову. Я  почав запи-
тувати себе: «Чому я гніваюся? Що 
мені з цим робити?» І щоразу, коли 
це траплялося, мене засуджувала 
совість, і  я сповідувався в  молит-
ві перед Богом. Я  вірив у  милість 
Гос пода до мене й дякував Йому за 
прощення. Але повторення спала-
хів гніву мене сильно засмучувало, 

виробляти звичку, протилежну тій, 
що була в  мене раніше. Спочатку 
в мене це не дуже доб ре виходило, 
але потім я  навчився. Зауважте, 
доб ра звичка не виникла миттєво. 
Мені довелося чимало потрудити-
ся, щоб вона стала частиною моєї 
практики.

Зі мною стався ще такий випа-
док. Одного разу мене обдурили 
при покупці в  інтернетмагазині. 
Яка зазвичай реакція людей на та-
кого роду несправедливість? Гнів. 
Але я вирішив написати лист тим 
людям, які мене обдурили. Я  по-
бажав їм здоров'я та благословень 
Божих. Минуло півтора роки, і цих 
продавців викрила поліція. У  цій 
справі розкрився й мій лист, і мені 
повернули вкрадені гроші.

Повинен зізнатися, що справед-
ливість відновлюється далеко не 
кожного разу. Але для нас, хрис
тиян, важливо відтворювати ха-
рактер нашого Гос пода за будьяких 
ситуацій, і це має доставляти нам 
радість.

У моєму житті бувало так, що я, 
стикаючись зі злом, абстрагувався, 
тобто ніяк не відповідав. Це також 
неправильна реакція. Якщо я  не 
відреагував на зло, значить, про-
грав, значить, зло перемогло. Але 
якщо я  відповідаю на зло доб ром, 
значить, перемагає доб ро. Якщо 
я  утримуюся від лихослів'я  – то 
програю, але якщо благословляю 
тих, хто мене дратує, – перемагаю. 
Перемагати зло доб ром – значить 
відоб ражати Божий характер.

Брати й сестри, я щасливий, що 
можу благословляти людей і  цим 
догоджати моєму Гос поду. Я радію, 
як пише апос то л Яків, тим випро-
буванням, які Він посилає мені 
в  житті. Писання вчить: «Не будь 
переможений злом, але перемагай 
зло доб ром!» (Рим. 12:21). 

я  так люблю Тебе, так хочу 
догодити Тобі, виконуючи 
Твоє Слово!» Бачити, як Бог діє 

в житті, – величезне благосло-
вення й радість. Хочу поділитися 

тим, як Гос подь працює в  моєму 
житті, за що я Йому дуже вдячний.

Апос то л Яків у своєму посланні 
пише, що випробування віри має 
виробляти терпіння. Терпіння – це 
відсутність обурення й  нарікання. 
Це подяка Богові за ті обставини, 
в яких людина опинилася. Терпіння 
має бути таким, як у Хрис та, – без 
жодної вади. Для того щоб таке тер-
піння з'явилося в мені, Богу довело-
ся допустити в моєму житті обста-
вини, які провокували в мені невдо-
волення, нарікання та незгоду. Адже 
якщо немає подразнюючого факто-
ра, то й у терпінні немає потреби.

і  я просив Бога допомогти мені 
це подолати. Бог помилував ме
не й відкрив мені істину через Своє 
Слово. Сталося це так.

Одного разу, коли я  читав По-
слання до ефесян, четвертий роз-
діл, то виявив, що віруючі повинні 
замість якоїсь гріховної звички 
виробляти в собі богоугодну звич-
ку. Хто крав – повинен працювати 
власними руками й допомагати ну-
жденним. Хто говорив неправду – 
казати правду. І  тут я  усвідомив, 
чого я не робив. Я не благословляв 
водіїв, які порушували правила. 
Напевно, ця істина більшості з вас 
знайома, але для мене це було про-
сто одкровення! Я  почав учитися 
так чинити. Коли якийсь водій 
порушував правила, я  благослов-
ляв його. Таким чином, я  почав 

2w2021 1716 2w2021

Петро ПАСЕКА Павло ДАВИДЮК



похмурому й  на рідкість неговіркому перевізнику Ха
рону, потрапляли вони в печеру похмурого Аїда – царя 
мертвих. Зайнятися там, відверто скажемо, не було чим. 
Ну ось абсолютно. Бліді тіні  – вони  ж душі  – беззвучно 
тинялися нескінченними катакомбами, зітхали й стогна
ли, згадуючи насичене подіями й клопотами життя в тілі. 
Ні масового нагородження, ні загального покарання по
смертне існування не передбачувало. Хоча траплялися 
винятки.

За особ ли во видатні заслуги, такі, наприклад, як по
двиги Геракла, могли дати покуштувати тієї  ж амброзії, 
і, отримавши в такий спосіб безсмертя, смертний виру
шав на Олімп, поповнюючи свиту Зевса. Хоча у випадку 
з Гераклом усе не так просто. Можливо, зовсім не за по
двиги отримав нагороду витязь у лев’ячій шкурі, а за те, 
що був незаконнонародженим сином верховного боже
ства. «Ну як не підсобити рідній людині?!» Земні владики 
цей неявний зв'язок – родинні зв’язки й безсмертя – уло
вили, і кожен норовив оголосити себе то сином Юпітера, 
то сином Амона Ра, а то й просто – сином Неба.

За особ ли во витончені гріхи могли вигадати персо
нальне покарання. Останні якраз запам'яталися більше 
й стали афоризмами.

Наприклад, про безглузду й виснажливу працю гово
рять: сізіфова праця. Поки інші померлі страждали від 

Багато хто читав міфи Стародавньої Греції. Завдяки 
Гомеру, Гесіоду, Гігіну та іншим стародавнім авто
рам, вони дійшли до нас у значному обсязі. Чита

єш і розумієш: пристрасті на горі Олімп кипіли неабиякі. 
Боги билися за владу, закохувались і  розчаровувалися, 
одружувались і  розлучалися, заздрили й  зраджували, 
вибирали улюбленців поміж звичайних смертних, а по
тім  – хто батьківським оком, а  хто й  злісним  – азартно 
стежили за їхніми долями, то допомагаючи недоладно, 
то влаштовуючи підступи, які оберталися благом. Зага
лом, усе як у людей, тільки гомону більше.

Від тих же, хто не мав доступу до амброзії  – напою, 
що дарує безсмертя,  – вимагалося одне: терпіння бо
гів не випробовувати й  регулярно приносити жертви. 
Особисте життя та моральний стан людей громовержця 
та його причет не надто хвилювали. Ходиш у храм іме
ні Зевса, Гери, Посейдона, Афродіти та інших (потрібне 
підкреслити) – усе нормально. Ну, ви пам'ятаєте: «…ані 
святокрадці (тобто храм не обікрали. – Пер.), ані вашої 
богині не зневажили» (Дії, 19:37). Ось ці вимоги й пред'яв
ляли своїм віруючим численні боги Греції, Риму та решти 
язичницького світу. Так, і пожертвування, звичайно, теж.

Доля смертних після відходу в  інший світ була жа
люгідною. Переправившись через річку мертвих Стікс, 
випивши водиці з  річки забуття Лети, віддавши плату 

Та є ще й Божий суд, поплічники розпусти!
Є грізний Судія; Він жде;  

Його за золото не купиш,  
Він бачить наперед і всюди вас знайде.

Михайло Лермонтов «Смерть поета»

неробства, Сізіф, якто кажуть, працював у поті чола. Він 
вкочував величезний камінь на гору, і  коли до верши
ни залишався буквально якийсь дюйм, валун зривався 
вниз, і  все доводилося починати спочатку. За що така 
«розвага»? Є  дві основні версії. Перша: якісь сумнівні 
стосунки з дочкою чергового річкового бога. Друга: за
хопив і силою утримував бога смерті Танатоса. Загалом, 
злочин проти олімпійців (не спортсменів).

Або ось іще афоризм: муки Тантала. Що ж накоїв Тан
тал? Також існує кілька версій його злочину. Згідно з пер
шою, Тантал обікрав богів (поцупив уже неодноразово 
згадувану амброзію, за іншими даними – якогось золо
того собаку). Згідно з другою, будучи допущеним до бен
кетного столу Зевса та його свити, шпигував за останніми 
й переказував усі олімпійські плітки смертним родичам, 
через що рейтинг небожителів падав до критичної по
значки. Ну й третій варіант – абсолютно жахливий, прос
то людожерський якийсь. Тантал, сумніваючись у  все
віданні богів, вирішив їх перевірити. Запросив до себе 
в  гості, а  сам подав печеню з  рідного сина. Боги, ясна 
річ, не щі лаптем сьорбали, від ра зу розпізнали підступ. 

протести швидко й ефективно. Усе було схоплено у віль
новідпущеника й у цьому житті, і в посмертному.

У 52–58 рр. нашої ери Фелікс займав посаду римсько
го прокуратора Юдеї, тобто, як і його колега Понтій Пілат, 
керував від імені кесаря однією з провінцій, що була за
войована імперією. Тодіто й звело його життя з апос то
лом і навіть обдарувало можливістю розмовляти з вели
ким благовісником спасіння.

Однак спасати Фелікса не було від чого чи  від кого. 
Усе ж схоплено, усюди підв'язки, рука – на пульсі життя 
й смерті. Так він думав, поки не почув Павла, а почувши, 
злякався.

Про що ж розмовляли язичник і хрис тиянин? «…Про 
праведність, і  про здержливість, та про майбутній суд» 
(Дії, 24:25). Уражений Фелікс дізнався, що Богу є діло до 
морального стану, до особистого життя, до думок і вчин
ків кожного, хто живе на землі. Дізнався він, що судимі 
будуть люди за ставлення до Творця і ближніх, за мотиви 
й таємні бажання. А найстрашніше – ніякі жертви, ніякі 
приношення, ніякі ритуали й  священнодійства не ви
правдають, не спасуть. Якто кажуть, ось тобі й приїхали! 
Відмахнутися б від проповіді цього фанатика, посміяти
ся  б над безглуздими вигадками, що Комусь там, наго
рі, ти цікавий, та дружина поруч сидить, підтверджує. 
Вона ж бо, Друзілла, на відміну від чоловіка, не на міфах 
була вихована, а, будучи юдейкою, знала закон живого 
Бога.

Два роки були у Фелікса на те, щоб мати вічне життя. 
Життя вічне не на берегах холодного Стіксу й не в похму
рих печерах грецького Аїду, а в променистому Небесно
му граді. Але не пішли йому на користь бесіди з Павлом. 
Канули в  Лету, як і  сам Фелікс. Історикам дещо відомо 
про його життя до знаменної зустрічі, а після неї – жод
них відомостей. Напевно, плюндрував життя в палацах, 
міняв дружин і  наложниць, розплутував інтриги проти 
себе й  плів їх проти інших. За яких обставин залишив 
світ живих – невідомо. А ось Друзілла загинула разом із 
сином під час виверження Везувію. Що згадувала вона, 
задихаючись від попелу й із жахом дивлячись на вогняну 
лаву, що невідворотно наближалася? Міфи, в які вірив чо
ловік, суботнє читання Тори в дитинстві чи полум'яні про
мови апос то ла про праведність, здержливість і суд?

* * *
Біжать, біжать віки. Змінюється обличчя Землі й  на

віть зоряного неба. А  людина все так само стоїть між 
правдою і вигадками, між істиною і міфом. Скільки їх, ко
трі вірять, що Творець Всесвіту цікавиться тільки ритуа
лами, пишними релігійними святами й грішми, кинутими 
в церковний кухоль?! Скільки їх, котрі сподіваються, що 
моральний стан, особисте життя, думки й  справи неці
каві вищому Судді?! Скільки їх, котрі мріють про хабарі 
Богу, щоб наділив Він їх щастям безкарності?!

Але обдурять міфи, не врятують обряди й не до
поможуть усі скарби світу, коли настане час дати звіт  
Все виш ньо му.

Від частування дружно відмовилися, сина воскресили, 
а  Тантала прирекли на муки його імені. Тантал стоїть 
у воді, що сягає йому прямо до губ, але, потерпаючи від 
спраги, не має змоги напитися. Перед самим носом ви
сять соковиті плоди, але нещасний, який відчуває муки 
голоду, не може їх зірвати. Як бачимо, знову злочин проти 
сильних світу того. До речі, якби убитим сином Тантал наго
дував сусідів, скоріше за все, це зійшло б йому з рук.

І взагалі, міфи просто рясніють описами покарань 
тих, хто насмілився виступити проти «царів гори». От не 
жилося їм спокійно! А  що може бути простішим: ходи 
в  храм, не забувай про підношення, демонструй шану
вання – і буде тобі щастя. Або безкарність, що для бага
тьох і є справжнім щастям. Язичницькі боги були на рід
кість толерантними в моральному плані й не втручалися 
в особисте життя людей.

* * *
На початку нашої ери жителі Римської імперії пре

красно знали міфи, а чиновники різних щаблів зобов'я
зані були ще й вірити в них.

Знав і  вірив і  грек Марк Антоній Фелікс, згаданий 
у Біб лії лише завдяки тому, що з ним розмовляв апос то л 
Павло – раб Гос пода Ісуса Хрис та. Сам Фелікс теж у юно
сті перебував у рабстві, але був звільнений і зробив запа
морочливу кар'єру. А що – правила гри знав, зв'язки мав, 
на відкоти вищим і на дари численним богам не скупив
ся, оскільки хабарі брав навіть «цуценятами». Щоправда, 
цинізм і розбещеність правителя прямотаки перетина
ли межу й періодично викликали хвилю народного гніву, 
яка вихлюпувалася на вулиці міст. Але Фелікс мав і таку 
непопулярну рису, як жорстокість, тому придушував 
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Т О Ч К А  З О Р У Н А Ш Е  І Н Т Е Р В ' Ю

Недільний ранок... Про що ви думаєте, що передчуваєте, 
готуючись переступити поріг дому Божого? Навряд чи я  по
милюся, якщо припущу: хтось уже відчуває радість зустрічі 
з любим серцю братом або сестрою – з ними так приємно спіл
куватися! Хтось сподівається, що нарешті отримає відповідь 
від проповідника на богословське питання, що турбує його. 
Хтось, можливо, почує улюблений псалом  – і  заспокоїться 
душа його, і зміцниться в спільній молитві...

Звичайно, і приємне серцю спілкування, і гарна проповідь, 
і спільні співи та молитва – речі абсолютно необхідні для Церк 
ви Хрис тової, адже вона  – живий організм. Але щоб Церква 
й кожен її член дійсно жили, виконуючи покладену на них Гос
подом місію, потрібно завжди пам'ятати: ми приходимо до Бо
жого дому, щоб зустрітися зі святим Богом, поклонитися Йому 
й прославити.

Поклоніння – це не стільки частина богослужіння, скільки 
стан. «Я був у дусі», – пише Іван. Що означає бути в дусі? Бути 
в дусі – це відчувати й усвідомлювати те, про що співаєш або 
говориш, і бачити Того, для Кого ти це робиш, Кому молишся. 
Тоді ніхто не буде забувати відключати мобільник і  не нава
житься не те що говорити, але навіть думати про щось, окрім 
Бога.

Коли я перебуваю в дусі, я усвідомлюю себе в Його присут
ності, і Гос подь говорить зі мною – і моє життя змінюється, тому що  
змінююсь я, керований Його Духом, Його Словом, Його волею.

Я був у дусі Господнього дня…
Об. 1:10 

Шановні читачі,  

пропонуємо вашій увазі  

бесіду з пастором  

ВАСИЛЕМ ДАВИДЮКОМ, 

головою правління  

Українського місіонерського 

товариства  

«Світло на Сході».

Зараз ти пастор однієї церк ви?

На даний момент я  відповідаль
ний пастор Київської церк ви ДНА, 
та оскільки ми років двадцять тому 
переїхали жити в  передмістя Києва, 
село Гнідин, то без якоїсь стратегіі 
виникла церк ва й тут. Вона теж бере 
початок у  нашому домі. Я  поки що 
відповідальний пастор і тут.

Це, звичайно, важко зрозуміти, як 
можна бути пастором у двох церк вах, 
але в Києві є ще три пастора, які взя
ли на себе максимум відповідально
сті, а в Гнідині ще є один пастор і три 
диякона. Вони теж дуже присвячені 
люди.

Ваші діти – члени церк ви. Вони 
в тій чи іншій мірі беруть ак
тивну участь в її житті. Як вам 

із Аллою Адамівною вдалося так 
виховати дітей?

Коли я говорю, що Бог нас із Аллою 
щедро благословив, я  маю на увазі 
в  першу чергу дітей. Коли я  бачу їхнє 
присвячення Богу, це викликає в  мене 
величезну подяку. Щодня, коли ми 
в  молитвах говоримо про них Богові, 
ми просимо, щоб Він прославлявся їх
нім життям. І, мабуть, нічого більшого 
й  не хочеться, тому що в  цьому  – сенс 
життя спасенних Богом. Поки діти рос
ли й спричиняли багато хвилювань, ми 
також часто постили.

Василю Івановичу, як би ти ви
значив сучасні церк ви, їхні сильні 
та слабкі сторони? У чому поля
гають для них головні виклики?

Аналітичні висловлювання про Церк
ву Ісуса Хрис та  – не моє покликання. 
Я взагалі не знаю, чи існує таке покликан
ня. Єдиний раз у  Писанні аналіз церков 
Малої Азії, їхнього стану, робить Ісус Хрис
тос, і то не Церкви взагалі, а окремих цер
ков. Погляньмо на Одкровення, другий 
і третій розділи. Там абсолютно правиль
ний аналіз, діагноз і  шлях виправлення. 
І тільки Бог знає все, навіть потаємне, про 
Свою Церкву.

Якщо говорити про виклики, то, вва
жаю,  – це вірність у  покликанні, вірність 
у підпорядкуванні волі Божій.

Якщо зробити узагальнення того, до 
чого закликав Голова Церкви помісні 
церк ви Малої Азії, то це – бути перемож
цями, не пливти за течією, натомість бути 
вірними в тому, що стосується суті Церкви. 
Написано: «Переможець успадкує все».

Валерій ЛУНИЧКІН

Василю Івановичу, пред
ставляти тебе нашим 
читачам не потрібно, 

вони знають тебе як керівника 
місії «Світло на Сході» в Украї
ні, члена редколегії журналу 
й головного редактора укра
їнського видання журналу 
«Віра і життя». Але з розмов із 
тобою я знаю, що головне твоє 
покликання – бути пастором 
церк ви. Як ти усвідомив своє 
покликання?

Я не мріяв бути пастором, тому 
що розумів, що для цього непридат
ний. У  моєму уявленні пастор  – це 
людина, яка вміє красиво доносити 
Істину, має гарний тембр голосу, ясну 
мову, глибоке пізнання таємниць Бо
жих і авторитет від Бога. У мене цьо
го не було.

Ще в  молодості Бог подарував 
мені велику любов до людей, і  мені 
завжди хотілося від серця робити 
щось гарне для людей. Дуже хотіло
ся ділитися рятівним Євангелієм. На
віть коли в церк ві, що почалася в на
шій квартирі, постало питання про 
рукопокладення пастора (а в церк ві 
тоді налічувалося близько 200 лю
дей), я  не вважав себе придатним 
для цього служіння. І  навіть через 
20 років, коли пасторська відпові
дальність лежала на мені, я жодним 
чином не відчував себе пастором. 
Прос то робив те, що потрібно, жу
рився й молився, коли щось не вихо
дило, намагався бути вірним у тому, 
що відносилося до цього служіння.

Тож якогось особ ли вого усвідом
лення, що Бог закликає мене бути 
пастором, у  мене не було, але зав
жди хотілося максимально послужи
ти Богові, хоча для цього необов'яз
ково бути пастором.

У створенні скількох церков ти 
прямо чи опосередковано брав 
участь?

Правильніше сказати, скільки цер
ков вийшло, тобто утворилося з  на
шої церк ви. Братами з  церк ви «Дім 
Небесного Архітектора» було орга
нізовано сім нових церков. На жаль, 
одна з них припинила існування.
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У чора ми з  деяким запізненням 
зібралися родиною, щоб відзна
чити дні народження чоловіка, 

старшого сина і  чоловіка нашої дочки. 
Мені згадалося, що рівно 40 років тому 
ми теж не могли вчасно поздоровити 
іменинників. Нашому Дімі того року ви
повнилося шість років, і  коли в  нього 
питали: «Коли в  тебе день народжен
ня?» – він відповідав: «Коли закінчиться 
суд над тіткою Любою». 

Моя двоюрідна сестра Люба Коса
чевич була заарештована на друкар
ській точці підпільного видавництва 
«Хрис тиянин» у  Дніпропетровську 
(Україна). Наприкінці серпня 1980 року 
проходив судовий процес над групою 
друкарів. Ми, родичі, які приїхали на 
суд, разом із групою друзів із раннього 
ранку стояли біля будівлі суду й  дуже 
вболівали, чи пустять нас на засідання. 
Друкарів, у тому числі й Любу, засуди
ли на три роки позбавлення волі.

Через рік ми з  сином приїхали на 
побачення з Любою в містечко на Вол
зі, де проходили роки її ув’язнення. Ніч 
перед побаченням ми провели в  селі 
Криуши, у  дерев'яному будинку віру
ючих друзів. На крутому пагорбі за бу
динком був насаджений сад.

Гос подаря звали дядько Еммануїл. 
Він був листоношею. Того дня він узяв 
Діму з  собою розносити пошту жите
лям довгої вулиці, що простягнулась 
уздовж річки. А  потім вони з  Дімою 
разом дивилися, як рибалки тягнули 
мережі з уловом. Їх навіть пригостили 
рибою.

Наступного дня, рановранці, ми 
приїхали в  табір і  довго очікували на 

зустріч із Любою. Заради цих двох го
дин ми й їхали сюди...

Кожна подія в житті вміщує так ба
гато. Про це мої вірші. 

НА ВОЛЗІ

Небо, наче річка та без дна:
І по ній, по зоряній дорозі,
Зграя хмар проплила не одна…
Де я це вже бачила? На Волзі!
Караваном баржі на воді
День і ніч порядок зберігають.
«Ось вона, – почула я тоді, – 
Головна артерія в цім краї!»
Криуши – село на ній стоїть,
Там одна лиш вулиця вздовж Волги;
І тягли рибалки невід свій, 
Мов сумний мотив, журливо-довгий.
Дім, як куб із дерева, стояв,
Сад на кручі – дід зростив це диво;
Брат Еммануїл, що астму мав,
Вів свою розмову неквапливо.
Чи словами передать змогла б,
Щоб зі мною не пройшло безслідно?..
Як старенька мати завела
По-чуваськи «О, я грішник бідний».
А назавтра зранку, на зорі,
Прибули в район, щоб зустріч мати,
Тут моїй подрузі і сестрі
Термін присудили відбувати.
Опинилось все в листку однім,
Наче несумісні геть бажання:
Волга, друзі, сад, гостинний дім,
Табір, пута, сум від зустрічання.

Серпень 1981 – лютий 2009

Село КриушиБесіду вів Вальдемар ЦОРН

Л юбі друзі! Ось краєвид села 
Криуши, про яке написано вірш 
Галини Везикової. Приємно зга

дати про той час і  про наших дорогих 
рідних. Вони, Еммануїл і  Зоя, бабуся 
й  дідусь, справді були дуже гостинни
ми. Вони справили на нас благотворний 
вплив. Протягом усього дитинства ми 
жили в їхньому домі кожного літа. Слава 
Богові! 

І вірш чудовий! Автор дуже точно 
спостерегла унікальні деталі. Відразу 
відчувається, що вона  – очевидець. Те
пер цей вірш покладено на музику, і що
року, на початку лютого, ми співаємо цю 
пісню на дні рідних, збираючись у  селі 
Криуши.

Михайло ТРОФИМОВ

Н А Ш Е  І Н Т Е Р В ' Ю П Е Р Е Ж И Т Е

Як церк вам вирішувати про
блеми, пов'язані з обмеження
ми, викликаними пандемією 
коронавірусу? У чому ти вбача
єш ці проблеми?

Церкву в  будьяких ситуаціях 
необхідно наставляти, вона має от
римувати хліб духовний у  контексті 
церковного опікування. Кожен пови
нен і сам отримувати їжу зі Слова. Але 
в  церк вах є  люди, покликані до про
рочого служіння, тобто до проповіді, 
і  служіння це не може припинитися. 
Кожна церк ва посвоєму вирішує ці 
проблеми в  залежності від наявності 
дарів.

В обмеженнях ховаються нові 
можливості, і  народ Божий швидко 
зорієнтувався, почав використовува
ти доступні засоби комунікації. Завдя
ки цьому Євангеліє тепер чують (і того 
є  багато підтверджень) ті люди, які, 
можливо, ніколи не переступили  б 
поріг церк ви. Однак благословення 
від спілкування всієї церк ви «вживу» 
неможливо нічим замінити. У  цьому 
є щось, що я назвав би таїнством (не 
в  богословському розумінні цього 
терміна). Це можливість реально спо
стерігати красу Тіла Хрис тового, хоча 
її неможливо до кінця усвідомити. 
У цьому є особ ли ва принадність, уні
кальна благодать. 

Як ти оцінюєш вплив пандемії 
на церк ву за минулий рік? Чому 

і в них так явно й славно проявля
ється Бог. Сам Бог входить Духом 
Святим у  людей і  діє могутньо 
й красиво.

У задумі Божому – саме через 
Церкву явити пишність Своєї сла
ви, безпрецедентну силу благо
даті, явити нескінченне милосер
дя, Свою Любов.

Про Церкву говорю з  благо
говінням. Вона  – Божа, причина 
світобудови, Тіло Гос поднє, Наре
чена Самого Гос пода. Коли думаю 
про Церкву, серце сповнюється 
радістю й теплом.

Найбільш незбагненне й  ве
лике для мене  – Бог милостиво 
прий няв і мене, зробив частиною 
цієї славної Церкви, за що вічно 
буду славити Його й  захоплюва
тися Його милосердям.

Галина ВЕЗИКОВАГалина ВЕЗИКОВА

Гос подь допустив її і що пози
тивне можна в цьому знайти?

Як і до будьякого іншого випро
бування, люди ставляться до панде
мії порізному. Хтось у страху, хтось 
в усвідомленні, що коли це від Бога 
(а це від Нього), то Він усе зробить 
по любові й для вічної користі.

Деякі церк ви досі не збираються 
разом, інші насолоджуються спілку
ванням із дотриманням запропоно
ваних заходів безпеки.

Ситуація з карантином спонукала 
запровадити онлайн розбори Біб лії 
і в нашій церк ві, і це стало благосло
венням для більшої кількості людей, 
ніж ми могли охопити до цього.

Стало очевидним, що є  багато 
ефективних, але не використовува
них можливостей,  – і  в цьому по
зитивна сторона. Трансляція бого
служінь стала благословенням для 
людей похилого віку, які не можуть 
відвідувати церк ву.

Тож за все слава Богові!

Чим для тебе особисто є Церква 
Ісуса Хрис та?

Що більше живу, то більше 
й  більше захоплююся задумом 
Бога щодо Церкви. Немає нічо
го славнішого від неї. Найбільше 
чудо  – що людські душі, поніве
чені, спотворені гріхом, раптом 
стають прекрасними й  святими, 

Дякую за бесіду, Василю Івано
вичу. І на закінчення, як завжди, 
твоє побажання нашим чита
чам.

Любіть Церкву Божу. Вся слава її 
ще не відкрилася, окремі частини її 
мають недоліки, але вона дорогоцін
на в очах Гос пода.

Пам'ятайте, що кожен у цій Церкві 
неймовірно дорогий Богу. З батьків
ською ніжністю проявляється Його 
турбота й любов до кожного. Жодна 
інституція і  близько не зрівняється 
з нею, немає нічого важливішого від 
Церкви. Станьте на коліна, вклоніть
ся Богу до землі й  подякуйте всім 
серцем за це створене Ним чудо, від
биток Його слави.
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З  Н А Ш О Ї  І С Т О Р І Ї З  Н А Ш О Ї  І С Т О Р І Ї

І дуже радів з того, що Бог уряту-
вав мене. Від того часу я почав ре-
гулярно відвідувати богослужін-
ня, поки мене не забрали на війну. 
У  Росії точилася громадянська 
війна. Хрещення я  прий няв уже 
після повернення з війни.

Одружився я  на вдовіхрис
тиянці з дитиною. Чоловіка Ага-
фії вбили. Вона була святою ду-
шею, і  впродовж усього нашого 
спільного життя була для мене 
великим прикладом. Прожили ми 
з нею п’ятдесят із гаком років. Бог 
благословив наш шлюб, і в нас на-
родилося шестеро дітей. Часи тоді 
були важкі, повоєнні.

Жили ми в  селі Ширяївка 
Брянської області. У 1929 році наш 
колгосп спіткало лихо, від голоду 
й  хвороб загинуло сорок коней. 
Усю провину за те, що сталося, 
звалили на мене, хоча я конюхом 
не працював. На мене сфабрикува-
ли справу, звинувативши в  отру-
єнні коней, і, незважаючи на всі 
мої запевнення, що я до цього жод-
ним чином непричетний, як воро-
га народу посадили до в'язниці на 
три роки. Але тоді я ще не знав, що 
це було Боже провидіння.

Начальником тюрми виявила-
ся людина, яка за Громадянської 
війни рятувалася від білих. Він 
забіг до мене в  хату зі словами: 
«Врятуй мене, за мною женуть-
ся, хочуть убити». Я  сховав його 
в погребі, де в нас зберігалася кар-
топля. Там він просидів усю ніч, 
а вранці я випустив його.

Він запитав, за що мене по-
садили, адже я  не ворог радян-
ської влади. Я розповів йому про 
причини мого арешту, на що він 
сказав: «Не хвилюйся, сидіти не 
будеш. Я передам твою справу на 
дорозслідування й  доведу в  суді 
твою невинність. Адже ти ризику-
вав власним життям, щоб уряту-
вати мене». Справу було перегля-
нуто, і мене звільнили.

У 1933 році почався голод, і нам 
просто не було що їсти. У  січні 
того року я поїхав на Україну під-
робити в радгоспі. Тут було озеро, 
і я бачив, як діти ловили рибу сіт-
кою та на вудку. Я зшив мішок для 
лову риби й  теж пішов на озеро. 
Прийшовши на місце, я встав на 
коліна й помолився: «Гос поди, як 
колись Ти благословив Си мона, 
і він за словом Твоїм упіймав ве-
личезну кількість риби, так і  за-
раз: благослови мене й допоможи 
зловити хоч трохи риби». І  тут 
побачив безліч риби. Її було так 
багато, що довелося навіть рукою 
відганяти, щоб опустити мішок 
у воду. Це було диво! Я впав навко-
лішки й подякував Богу за вели-
кий улов. Зловлену рибу я продав на 
базарі.

Невдовзі після цього випад-
ку директор радгоспу дав мені 
листдозвіл на безкоштовне от-
римання борошна. З цим листом 
я пішов на млин, і мені насипали 
п'ять пудів. Це борошно я відпра-
вив додому голодуючій сім'ї. Ось 
так Гос подь по милості Своїй по-
дбав про нашу сім'ю під час голо-
ду. Це неможливо забути.

Потім ми з  сім'єю переїхали 
в  село Калинівка Павлодарської 
області. Звідси 1942 року мене за-
брали служити сапером. Ішла Ве-
лика Вітчизняна війна. Згадую не 
один випадок, коли вбивали всіх 
моїх товаришів і тільки я один за-
лишався в  живих. Я  розумів, що 
це Гос подь з милосердя Свого збе-
рігає мене. Один випадок особ ли
во врізався мені в пам'ять.

Якось підійшов я  до поране-
них солдатів, які просили води. 
З’ясувалося, що радянський та 

німецький солдати лежали по-
руч один із одним. Я напоїв водою 
з фляжки радянського, а коли хо-
тів напоїти німця, то почув: «Не 
давай йому води, він наш ворог». 
Я  сказав, що цей німецький сол-
дат – нещасна людина і що він не 
з власної волі тут опинився. Я на-
поїв і німця. Він, низько схиливши 
голову, подякував мені. Я досі зга-
дую цей випадок. Думаю, що й ні-
мець, якщо залишився в  живих, 
згадував про те, як радянський 
солдат напоїв його водою.

Після закінчення війни я  по-
вернувся додому. У  нашому селі 
віруючих не було. Я почав благо-
вістити про Хрис та. Кілька жінок 
покаялися одна за одною. Ми по-
чали збиратися на богослужіння, 
але несподівано я захворів на тро-
пічну малярію і цілий рік проле-
жав у лікарні. Я майже нічого не їв 
і дуже схуднув, залишилися шкіра 
та кістки. Лікування не допома-
гало, і лікар сказав, що я скоро по-
мру. Помирати мене відправили 
додому.

Хтось порадив поїхати в  Си-
бірський край до джерела соло-
ної води. У  народі говорили, що 
вода в  ньому наділена цілющою 
силою. Тоді дружина пішла до го-
лови колгоспу попросити коня, 
щоб відвезти мене до цього місця. 
Голова сказав, що в колгоспі й так 
не вистачає коней, і порадив нам 
запрягти свою корову. Дружина 

запрягла корову у  віз і  повезла 
мене до джерела, яке знаходило-
ся за сімдесят кілометрів від нас. 
Пам'ятаю, їхали ми до нього два 
дні. Коли приїхали, дружина за-
вела мене у  воду, і  я помолився: 
«Гос подь мій, Ісус Хрис тос, Лікар 
мій і Зцілитель! Якщо я Тобі ще по-
трібен для праці, то зціли мене». 
Я занурився сім разів і після цього 
вже міг бігати по воді, яка дохо-
дила мені до колін. Дружина, яка 
стояла на березі джерела, подума-
ла, що в мене не все гаразд із го-
ловою. Вийшовши з води, я сказав 
їй: «Агафіє Григорівно, давайно 
дякувати Богові за моє зцілення!» 
Ми встали навколішки й подяку-
вали Богові за моє одужання. До-
рогою додому ми співали пісню:

У час невір’я і пороку,
Що світ плекає між людьми,
Завзято, дружно і високо
Здіймемо прапор Божий ми!
І як несем Христа устави,
Любові той закон простий,
Підем безстрашно в бій кривавий,
Щоб в морок істину нести. 

Коли ми повернулися, то звістка 
про моє зцілення швидко розлеті-
лася по околицях. Приходили сусі-
ди, голова зі своїми помічниками. 
Усім хотілося дізнатися, яким чи-
ном я одужав і де знаходиться це 
джерело. На це я  відповів їм, що 
мене не вода зцілила, а Бог! Потім 

Я хочу розповісти, як 
Гос подь знайшов ме 
не, як відкрилася 
мені правда Божа, на
писана в Євангелії.

У 1918 році мій дядько, який 
повернувся з німецького полону, 
прийшов провідати мене й роз-
повісти про істинний шлях спа-
сіння. Із собою він мав Єванге-
ліє, яке привіз із Німеччини. Він 
прочитав про те, як Бог закликає 
людей до покаяння, і  пояснив 
мені, що спасіння можна знайти 
лише в  Ісусі Хрис ті. Я  зрозумів, 
що перебуваю на неправильно-
му шляху. Євангеліє я  читав із 
дитинства, але тільки зараз мені 
відкрилася істина, яку я не розу-
мів раніше. Прочитані дядьком 
вірші я звірив зі своїм Євангелі-
єм, яке купив на базарі. Вияви-
лося, в ньому було написано те ж 
саме!

Того ж року я пішов на зібран-
ня віруючих у місті Суражі. У мо-
литовний будинок я зайшов у той 
момент, коли співалася пісня:

Слухайте повість святу в простоті,
Поки ще маєте час,
Бог нас навіки пробачив в Христі,
Бог від загибелі спас. 

Цей чудовий спів був як мед 
на мої вуста, як бальзам на душу. 
Слова цієї пісні глибоко зачепили 
мене й  спонукали до покаяння. 
А потім була проповідь брата й за-
клик стати дитям Божим, потріб-
но було покаятись у  своїх гріхах 
і  прий няти Гос пода Ісуса Хрис та 
в своє серце. Коли проповідник за-
кликав до молитви, я впав навко-
лішки й  покаявся. У  той момент 
я відчув, як Дух Божий торкнувся 
моєї душі. «Ось це й  є справжня 
віра, правда Божа»,  – подумав я. 
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Р ання весна 1972 року. Я  в ра-
дянській армії. Стою біля го-
рищного вікна, що виходить 

на південний схід. Там, далеко, – мої 
близькі: друзі, родина, церк ва.

Дивлюся на маленьке, шість на 
дев'ять, фото нашої церк ви на березі 
ставка, зняте під час мого хрещення, 
і не знаю, що робити з почуттями, які 
переповнюють серце.

Радію. Тішуся з того, що є церк
ва. Що це реальність – спільнота на-
роджених від Бога людей. Це фото 
я  показував своїм товаришам по 
службі й  говорив: «Це моя церк ва. 
Тут кожен віддасть за мене життя, 
і я – за кожного». Цій церк ві я радію. 
Тішуся з того, що належу їй. Я знаю, 
що заради неї Бог створив Усесвіт. 
Тішуся з  того, що відчуваю в  собі 
життя, народжене Богом.

Сумую. Ще так довго чекати. Про-
йде багато місяців, безкінечне число 
днів я  закреслю в  записній книжці, 

перш ніж зможу бути на зборах, ба-
чити моїх близьких, спілкуватися 
з друзями й рідними, не ховаючись, 
і  скільки завгодно, читати Біб лію 
й  мо литися, не боячись, що зараз 
зайдуть матроси й побачать мене на 
колінах. Зможу не на самоті спожи-
вати хліб і пити вино на згадку про 
страждання й  смерть Ісуса Хрис та 
на хресті.

Спілкуюся. Тримаю в  руках хліб 
і вино й беру участь у стражданнях 
Хрис тових. Навколо напівтемрява. 
Через маленькі дірочки в  черепи-
ці пробиваються промені світла 
й  створюють разом із товстими пе-
рехрещеними балками й  кроквами 
запилюженого горища непереда-
ване поєднання світла й тіні, форми 
й простору. Здається, що сам час змі-
нив свій біг. І я на хресті. Я розп’ятий 
тут, на цих грубих колодах старої ні-
мецької казарми. Їм хліб і п'ю вино, 
усвідомлюючи свою єдність із Тілом 

Хрис товим, з  Його розіп'ятим тілом 
на хресті та з Його містичним Тілом – 
Церквою. Я не один.

Сподіваюся. На мене завели 
справу. Майор Смирнов каже, що за-
мість того щоб відправитися додому, 
я відправлюся «туди, де Макар теля-
та не пас». Каже, що за антирадян-
ську агітацію й пропаганду. За те, що, 
за його словами, я збив з  істинного 
шляху кількох комсомольців. Споді-
ваюся, що він має рацію. Що дійсно 
є люди, для яких я став свідченням. 
Але сподіваюся, що він обманює і на 
мене чекає не суд, а повернення до-
дому.

Стою біля горищного вікна й спі-
ваю ті кілька пісень, які знаю на-
пам’ять. Я Гос пода не бачу, але знаю, 
що Він тут, поруч: я відчуваю на пле-
чі Його руку.

П Е Р Е Ж И Т ЕВ А Р Т О  З А М И С Л И Т И С Я

мені запропонували путівку на 
курорт, і я відмовився.

На той момент я вже прий няв 
рішення переїхати в  Караганду. 
Я  просив Гос пода вказати мені 
місце подальшого служіння.

У відповідь на ці молитви Бог 
прислав братів, які просили мене 
взяти участь у  служінні церк ви 

в Караганді, на що я з радістю по-
годився. Гос подь благословив моє 
служіння.

Мені хочеться подякувати Гос
поду словами псалмоспівця Дави-
да: «Благослови, душе моя, Гос пода, 
і  не забувай за всі доб родійства 
Його! Всі провини Твої Він прощає, 
всі недуги твої вздоровляє. Від 

могили життя твоє Він визволяє, 
Він милістю та милосердям тебе 
коронує» (Пс. 103:2–4).

Бог вірний Своїм словам, 
і того, хто покладається на Нього, 
не залишає: «Коли я піду хоча б 
навіть долиною смертної темря-
ви, то не буду боятися злого, бо 
Ти при мені, – Твоє жезло й Твій 
посох – вони мене втішать!»  
(Пс. 23:4 ).

Гос подь купив нас дорогою 
ціною, «отож прославляйте Бога 
в тілі своєму та в дусі своєму, що 
Божі вони!» (1 Кор. 6:20).

Я вірю, що Гос подь скоро при-
йде, щоб узяти від землі вірую-
чих у Нього. Будемо ж прагнути 
йти шляхом Євангелія і пам'ята-
ти про всі доб родійства Божі! 

Від світлості Твоїх очей
Лиш радість лине в світ оцей.
Творець! У морок мій із неба
Проміння мудрості подай
І що Тобі одному треба
Мене творить завжди навчай,
І, споглядаючи світ Твій,
Тебе хвалити, Царю мій!

 1743

«Природа є  в деякому сенсі 
Євангелієм, що благовістить голос
но творчу силу, премудрість і велич 
Бога. І  не тільки небеса, а  й  надра 
землі проповідують славу Божу».

«Не дуже розважливий матема
тик, якщо він хоче Божеську волю 
виміряти циркулем. Такий само 
й богослов’я учитель, якщо він ду
має, що з Псалтиря навчитися мож
на астрономії або хімії».

«Тлумачі та проповідники Свя
щенного Писання показують шлях 
до чесноти, представляють наго
родження праведникам, покаран
ня беззаконним і благополуччя жи
тія, з волею Божою згідного. Астро
номи відкривають храм Божої сили 
й  пишноти, відшукують способи 

й до тимчасового нашого блажен
ства, сполученого з благоговінням 
і  вдячністю до Всевишнього. І  ті, 
й  інші підтверджують нам не тіль
ки буття Боже, але й невимовні для 
нас Його благодійства».

«Творець дав роду людському 
дві книги. В одній показав Свою ве
лич, в іншій – Свою волю. Перша – 
видимий цей світ, Ним створений... 
Друга книга – Священне Писання».

Вальдемар ЦОРН

Петро ПОЖАРИЦЬКИЙ 
(1898–1997)

Михайло ЛОМОНОСОВ 
(1711–1765)
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Остання місіонерська зустріч 
у приміщенні місії «Світло на Схо-
ді» перед місіонерськими поїздка-
ми не відбулася. Заплановано було 
початок поїздок на травень, але на 
той час жорсткий карантин усе ще 
тривав. Здійснення сорока шести 
місіонерських поїздок трьома ко-
мандами опинилося під загрозою 
зриву. І хоча в другій половині трав-
ня карантин послабили, залишалося 
ще багато серйозних обмежень. Ми 
зібрали нараду керівників мі сіо
нер ських команд і місії. Одні гово-
рили, що потрібно чекати повного 
припинення карантину, інші – що 
потрібно розпочинати поїздки, до-
тримуючись норм карантину. Голо-
си розділилися приблизно порівну. 
Я розумів, що моє слово, як керівни-
ка місіонерського відділу, має бути 
вирішальним.

Один брат сказав мені: «А якщо 
хтось із місіонерів заразиться ко-
ронавірусом і помре, хто буде від-
повідати? Ви готові взяти на себе 
цю відповідальність?» Моя плоть 
говорила мені: «За таких обставин 
ти можеш спокійно скасовувати всі 
поїздки. Нарешті зможеш хоч одне 

Вітаю вас, дорогі друзі, лю-
бов'ю Гос пода нашого Ісуса 
Хрис та! 

Щиро дякую вам за підтримку 
й молитви. Нехай Бог багаторазово 
віддасть вам за вашу любов, молит-
ву й підтримку. З радістю поділюся 
тим, як пройшли останні кілька мі-
сяців.

У березні в Україні почався ка-
рантин. Близько двох місяців не пра-
цювали метро й громадський тран-
спорт. Пересуватися можна було або 
пішки, або власним транспортом. 
Багато підприємств припинили ро-
боту. Заборонили всі масові заходи.

й сусідів, щоб і їм подарували маски. 
В результаті шестеро людей уважно 
слухали Євангеліє і молилися мо-
литвою покаяння. Ще одна жінка 
слухала Євангеліє з балкона другого 
поверху. Всім бажаючим ми виписа-
ли журнали «Віра і життя» і «Сте-
жинка». Бувало, що дарували маски 
й проповідували Євангеліє від ра зу 
цілій групі людей.

Якось ми проходили парком. По-
бачивши двох жінок на лавці, ми пі-
дійшли до них і, привітавшись, стали 
виймати з сумки маски з буклетами. 
Обидві твердо сказали, що їм не по-
трібна література. Але, дізнавшись, 
що ми хочемо подарувати їм маски, 
від ра зу подобрішали. В результаті 
ми сповістили Євангеліє, а вони по-
молилися молитвою покаяння. Потім 
у нас із ними відбулася щира й відвер-
та розмова. Виявилося, що одній із них 
стає погано щоразу, коли вона входить 
до церк ви. Вона ніяк не могла зрозу-
міти, чому таке відбувається. Кілька 
моїх запитань прояснили си туа цію – 
вона не раз ходила до бабівворожок. 
Детально розповівши їй про подібні 
окультні практики та їхній вплив на 
людей, я дав їй кілька практичних по-
рад і подарував книгу «В оковах сата-
ни». Жінки сказали, що нас точно по-
слав до них Бог. Розлучалися ми вже 
друзями. Відходячи, ми ще чули доб рі 
слова подяки та побажання, щоб Бог 
послав нам ангелаохоронця.

У кожному населеному пункті 
Донбасу ми проводили дитяче слу-
жіння просто неба. Найбільше дітей 
було в Новогродівці, там прийшли 
більше п'ятдесяти людей. Багато ді-
тей приходили з батьками, які також 
уважно слухали біб лій ні уроки. Вони 
щиро дякували за заняття з їхніми 
дітьми.

На виставку картин, окрім дорос-
лих, приходило також чимало дітей. 
Діти теж просили нас розповідати їм 
біб лій ні історії за картинами.

Особливої популярності набули 
ранні вечірні програми. Вони були 
побудовані таким чином: на самому 
початку було кілька пісень, потім 
проповідь Євангелія, з урахуванням 
маленьких слухачів, і лялькова ви-
става. Насамкінець ми проводили 
вікторину з запитаннями по Єван-
гелію та виставі, вручали призи. Та-
ким чином, і діти, і дорослі краще 
запам'ятовували Євангеліє. На такі 
програми приходило до двохсот лю-
дей – як дорослих, так і дітей. У ве-
ресні, коли розпочався навчальний 
рік, ми з цією програмою виступали 
кілька разів у школах і дитячих бу-
динках.

В останній поїздці мені запам’я-
тався солідний інтелігентний чо-
ловік. Він дуже уважно слухав 
Євангеліє, молився молитвою по-
каяння, а потім сказав: «Я дізнався 
дуже багато нового й надзвичайно 

важливого. Чому я цього ніколи не 
чув по телебаченню? Адже це по-
трібно чути кожному! Вам просто 
необхідно виступати з цим по теле-
баченню на всю країну».

Упродовж усіх п'ятнадцяти по-
їздок Бог оберігав нас від усілякого 
зла й від коронавірусу. Ми так вдяч-
ні Богу за те, що Він використовував 
нас і цього року для проповіді Єван-
гелія тисячам людей.

Любі друзі! Щиро дякую вам за 
молитви. Ми разом – працівники на 
Божій ниві. Моліться, щоб було бага-
то доб рого плоду, щоб безліч людей, 
які почули Євангеліє, стали вірними 
Божими дітьми.

літо провести спокійно, комфортно, 
без постійної напруги, доб ре від-
почити з дружиною». Була сильна 
спокуса скасувати всі місіонерські 
поїздки, але згадалися слова Ісу-
са: «Пильнуйте й моліться, щоб не 
ввійти в спокусу». Я багато молився, 
постив і волав до Бога, кажучи: «Не 
моя воля нехай буде, але Твоя».

І Бог дедалі більше зміцнював 
упевненість у тому, що потрібно про-
довжувати сповіщати Євангеліє й за 
умов карантину. А братові, який го-
ворив про можливе зараження коро-
навірусом і смерть місіонерів, я від-
повів: «Сьогодні на всій поверхні 
землі багато місіонерів удостоюють-
ся честі померти за проповідь Єван-
гелія. У нас в командах будуть тільки 
ті місіонери, котрі усвідомлюють, на 
який ризик вони йдуть. До того ж 

1. Ким доводився Ісаку Бетуїл, батько його дружини 
Ревеки?

2. Як звали дідуся Авраама?
3. Скільки братів було в Авраама?
4. Як називалося місто, яке отримав у спадок Калев, за те 

що він точно виконав веління Господа?
5. Як називалося місто, яке отримав у спадок Ісус Навин 

за наказом Господа?
6. Кому з пророків Господь сказав, що зорі небесні 

незчисленні?
7. Що відповів Ісус на запитання учнів: «Хто найбільший 

у Царстві Небеснім?»
8. Як звали жінку, яка першою в Афінах увірувала?

9.  Хто й кому 
сказав: «…ввесь 
людський рід Він  
з одного створив»?

10. До кого були звернені сло-
ва Ісуса: «…побудую Я Церкву 
Свою, і сили адові не переможуть її»?

(Відповіді на сторінці 31)

у нас багато молитовників, які про-
сять Бога про захист».

Ми розпочали з шести поїздок 
на Донбас. Першим містом був Мір-
ноград. Через карантин ми не вста-
новлювали намети. Проводили три 
служіння: благовіствування «Від 
серця до серця», благовіствування за 
картинами й дитяче служіння про-
сто неба. Перед поїздками я зустрів-
ся з одним братом, бізнесменом. Під 
час спілкування у нас виникла ідея: 
дарувати людям медичні маски, упа-
ковані разом із буклетами, в яких 
викладено Євангеліє з молитвою по-
каяння. Цей брат оплатив двадцять 
тисяч масок. Результат перевершив 
наші очікування – практично кожен 
був готовий слухати Євангеліє.

В Авдіївці (місто на лінії розмежу-
вання, де постійно чутні вибухи й ав-
томатні черги) ми підійшли до двох 
стареньких, які сиділи на лаві біля 
під'їзду. Коли я подарував їм маски, 
одна з них витягла з кишені почор-
нілу від частого використання одно-
разову маску, хоча й випрану кілька 
разів, і зі сльозами на очах почала 
дякувати нам за подарунок. Потім 
запитала, чи може вона покликати 

З  М І С І О Н Е Р С Ь К И Х  Л А Н І В З  М І С І О Н Е Р С Ь К И Х  Л А Н І В

Із вдячністю  
й молитвами про вас, 

Віктор ТАНЦЮРА
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ІЛЮСТРАЦІЇ
ДО СТАТЕЙ

ПРИВІТ ІЗ ДАЛЕКОГО СХОДУ!

Ми живемо в селищі Перемога Хабаровсько-
го району. Наша громада маленька. Є люди 
похилого віку, молодь і діти. Церква утво-

рилася 2003 року. До цього віруючі збиралися по 
домівках, без пастора. Згодом до нас із України при-
їхав місіонер Святослав Майборода зі своєю сім'єю. 
Вони знайшли в нашому селищі віруючих, і спіль-
ними зусиллями ми придбали будинок молитви. 
Їхній приїзд до нас був Божим планом.

За їхніми словами, вони 
схотіли поїхати в  якесь 
селище, щоб роздати різд-
вяні подарунки дітям. Ви-
бір селища довірили Богу. 
Розклавши карту Хабаров-
ського краю на столі, вони 
взялися за руки, помоли-
лися й  тикнули пальцем 
у карту.

І, слава Богові, що саме 
на наше селище припав їх-
ній вибір! Приїхавши до нас, 
вони знайшли віруючих.

Так і утворилася наша громада. Божий план здійс-
нився! Від них про нас дізналися брати й сестри з ін-
ших країн. До нас приїжджали гості з Молдови, Украї-
ни, Казахстану, Канади, Кореї та Америки.

Цього року в  нас радісна подія  – прий няли хре-
щення троє молодих людей!

Ми виписуємо журнали «Тропинка» та «Вера и жизнь». 
Хочемо подякувати за ваше служіння.

Вітаємо вас зі 100річчям від дня утворення місії! 
Бажаємо всім співробітникам здоров'я та Божого бла-
гословення!

З любов'ю у Хрис ті Ісусі, 
Катерина КОЧЕТКОВА і маленька громада

ВЕНІАМІН – БЛАГОВІСНИК

Упродовж багатьох років я  їжджу по містах 
і  селах півдня Молдови, відвідую лікарні, 
щоб зустрічатися з людьми й розповідати їм 

про Гос пода. За цей час було багато цікавих бесід 
і випадків. Бог давав можливість нести Його живе 
Слово в різні місця. Куди б я не їздив, не приходив, 
завжди беру з  собою хрис тиянську літературу. Че-
рез неї звістка про Спасителя буде досягати людей 
і  тоді, коли мене не буде поруч. Окрім різних бро-
шур і Нового Заповіту, я часто роздаю хрис тиянські 
журнали «Вера и жизнь» та «Тропинка».

Люди реагують на літературу порізному. Багато 
хто охоче бере її та обіцяє читати. Особливо схильні 
до спілкування люди, які лежать у лікарнях. Вони 
нікуди не поспішають, гостро відчувають свою без-

порадність, тому й  тягнуться 
до Бога, їхньої єдиної надії. 
Роздаючи літературу, я  часто 
кажу, що це  – ліки для душі, 
їжа, необхідна для життя.

З початком пандемії доступ 
до лікарень закрили. Тепер 
стало неможливим досягти 
тих, хто найбільше розташова-
ний до пошуку Бога. Хто б міг 
подумати, що настане такий 
час?

На початку пандемії я про-
довжував їздити по містах 
і  селах, намагався розмовля-

ти з людьми, але стикнувся з великим опором. Че-
рез страх заразитися коронавірусом люди не хоті-
ли спілкуватися. Голова одного села прогнав мене, 
сказавши, що я розношу заразу. В іншому селі люди 
також почали з презирством відганяти мене, кажу-
чи, щоб я забирався й не розносив вірус.

Але я  не збираюся здаватися. Невже я  повинен 
слухати людей більше, ніж Бога? Служіння моє 
триває. Тепер у надії, що на карантині люди мають 
більше часу для читання, я кидаю літературу в по-
штові скриньки! Я впевнений, що Слово Боже мар-
ним не повернеться, воно принесе плід!

Учора я їздив в одне з південних сіл. На вулиці, 
на лаві, сиділа група людей. Я підійшов до них, при-
вітався й сказав, що буду молитися про те, щоб Бог 
послав на їхню землю дощ (цього року південь Мол-
дови сильно потерпав від посухи, і люди були в роз-
пачі, що залишилися без урожаю та кормів для худо-
би). Люди пожвавішали, серця їхні розташувалися 

до спілкування. Побачивши це, я  сказав, що наші гріхи є  причиною 
лих. Я закликав їх звернутися з покаянням до Бога, Який один може 
помилувати нашу землю. Ми спілкувалися хвилин п'ятнадцять. Я від-
повідав на їхні запитання, вони уважно слухали, що говорить Біб лія. 
Прощаючись, я  подарував їм журнали. Яке благословення, що вони 
в нас є, що ними можна ділитися з людьми, які не знають Бога!

Спробував поспілкуватись із жителями сусіднього села. У цьому 
селі немає церк ви, і люди в ньому сильно відрізняються від жителів 
інших південних сіл. Мене знову вигнали. Що й слід було очікувати. 
Хрис та гнали й нас, Його служителів, женуть...

Хочу подякувати всім, хто трудиться над створенням журналів 
«Вера и жизнь» та «Тропинка». Хоча, можливо, в них є й незрозумілі 
для невіруючих статті, але ви друкуєте й багато свідчень, історій, які 
безпосередньо стосуються людей зі світу.

Нехай Бог благословить ваше служіння й допоможе продовжува-
ти видання такої необхідної хрис тиянської літератури.

Розповів Веніамін КУСУРСУЗ,
записала Майя ТОДОСОЙ

ДЯКУЮ!

Я нещодавно довідалася про існування журналу «Віра і життя». 
Журнал мені дуже сподобався, з нього я дізналася багато но-
вого. Я  довго блукала в  пітьмі, жила без Бога, але ось знову 

повернулася до церк ви. Мені вже 71 рік, і я дуже вдячна Гос поду за те, 
що в мене є брати й сестри.

Нехай благословить Гос подь вашу роботу!

Анастасія ТРОШКОВА

Л И С Т И  Ч И Т А Ч І В Л И С Т И  Ч И Т А Ч І В

1. Двоюрідним братом (Бут. 11:26, 29; 24:10–24).  
2. Нахор (Бут. 11:24–26). 3. Двоє (Бут. 11:26).  
4. Хеврон (Нав. 14:6–14). 5. Тімнат-Серах (Нав. 
19:49–50). 6. Єремії (Єр. 33:22). 7. «Хто впокориться, як дити-
на оця, той найбільший у Царстві Небеснім» (Мт. 18:14).  
8. Дамара (Дії, 17:34). 9. Апостол Павло афінянам (Дії, 17:21–22, 26).  
10. До Петра (Мт. 16:18).
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ХРИСТОС ВОСКРЕС! Уся земля святкує!
Зруйнована вже пекла влада й суть.
І ангели, і люди торжествують,
До ніг хвалу Воскреслому несуть!
Творець світів вже знищив царство тління.
Й людина, що Господь її звільнить,
Смерть переможе й вічно буде жить!

ЛЮБІ ДРУЗІ!
ПРИЙМІТЬ ЩИРІ ВІТАННЯ ЗІ СВЯТОМ  

СВІТЛОГО ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

Олександр ГОРЯНІН  
Переклад Олега БЛОЩУКА

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС! – співаю знову. – 
Осанна Агнцю і Царю Царів!
Біжи, мій друже, в Нім знайдеш основу,
Схили коліна коло вівтарів!
Розіп’ятий дарує воскресіння!
Йому співай, це ж чудо із чудес.
Сьогодні Він ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!


